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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych  

oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(druk nr 96) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa ma na celu zwolnienie dostawców mleka z obowiązku 

uiszczania zaliczki na poczet kary za przekroczenie kwoty mleka. 

W obecnym stanie prawnym producent mleka który przekroczy przypadającą na 

niego kwotę mleka, ma obowiązek zapłaty 20 gr za litr mleka wprowadzony do obrotu  ponad 

limit. Pieniądze te są rezerwowane na wypadek przekroczenia przez Polskę, krajowego limitu 

produkcji mleka. Ponieważ w ostatnich latach poziom wykorzystania krajowej kwoty mleka 

był niski, oraz wobec prognoz niewykorzystania limitu produkcji mleka, ustawodawca 

zrezygnował z sytemu zaliczek.  

Opiniowana ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 248). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Poprawki Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniły termin wejścia ustawy w 

życie. Pierwotnie ustawa miała obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r. – czyli od dnia 

rozpoczęcia roku kwotowego 2012/2013. Ponieważ w trakcie prac nad ustawą stało się 

oczywiste, że ustawa wejdzie w życie po tej dacie wprowadzono poprawkę, która nadaje 

ustawie moc obowiązującą od dnia ogłoszenia ustawy. Jednocześnie wprowadzono przepisy 

przejściowe, na podstawie których będą zwrócone zaliczki pobrane w okresie od 1 kwietnia 
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2012 r. do dnia wejścia ustawy w życie. Ponadto komisja wprowadziła poprawki o 

charakterze językowym. 

W trakcie drugiego czytania nie wniesiono poprawek. Sejm przyjął ustawę w 

brzmieniu zaproponowanym przez Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Nowelizacją art. 12  ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych ustawodawca prawdopodobnie zamierzał utrzymać 

czasowo w mocy rozporządzenia wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Są to rozporządzenia określające wzory 

formularzy wykorzystywanych przy realizacji obowiązków informacyjnych nałożonych na 

podmioty skupujące. Ustawodawca postanowił, że wzory wszystkich formularzy znajdą się w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 10 ust. 2 i uchylił art. 34 ust. 2. Jednocześnie 

zakres upoważnienia z art. 10 ust. 2 zostanie zmieniony pośrednio, poprez zmianę treści art. 

10 ust. 1. 

Nie budząca wątpliwości, reguła walidacyjna (potwierdzona § 32 Zasad techniki 

prawodawczej), stanowi, że jeżeli uchyla się przepis upoważniający lub zmienia się zakres 

upoważnienia, to rozporządzenie traci moc z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. 

Konsekwencją tego byłaby utrata mocy przez rozporządzenia wydane na podstawie art. 10 

ust. 2 i art. 34 ust. 2 z chwilą wejścia w życie opiniowanej ustawy. Ustawodawca, chcąc 

uniknąć tego skutku, zwykle korzysta z wyjątkowego (§ 33 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej), czasowego utrzymania w mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych. 

Zgodnie z § 33 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej czasowe utrzymanie w mocy 

rozporządzenia możliwe jest tylko raz.  

Ponieważ akty wykonawcze, już raz były utrzymane w mocy ( na podstawie art. 12 

ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych) ponowne czasowe utrzymanie ich w mocy jest niedopuszczalne.  

Jedynym poprawnym legislacyjnie rozwiązaniem, w tym zakresie, jest ogłoszenie 

przepisów wykonawczych na podstawie art. 10 ust. 2 nie później niż  w terminie wejścia 

ustawy w życie (a jeżeli ustawa miałaby wejść w życie z dniem ogłoszenia, to rozporządzenie 

i ustawa powinny zostać ogłoszone w tym samym dniu). 
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Zastosowana technika mająca na celu czasowe utrzymanie rozporządzeń w mocy, 

polegająca na nowelizacji przepisu przejściowego z ustawy wcześniej nowelizującej ustawę o 

zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (z dnia 24 czerwca 2010 

r.) jest niedopuszczalna z powodów, o których była mowa. Jest ona również nieskuteczna, 

gdyż przepis art. 12 dotyczy upoważnia do wydania rozporządzenia na podstawie ustawy w 

brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 24 czerwca 2010 r. Opiniowana ustawa uchyla art. 

34 ust. 2 i pośrednio zmienia zakres upoważnienia z art. 10 ust. 2, co uniemożliwia 

zastosowanie art. 12  ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych.  

Właściwym miejscem na usytuowanie przepisu utrzymującego rozporządzenia w 

mocy byłby przepis przejściowy do opiniowanej ustawy. Jednak ze względu na treść zakazu z 

§ 33 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, nie można z tego rozwiązania skorzystać. 

Powyższe uzasadnia następującą poprawkę : 

 

- w art. 2 skreśla się pkt 2;  

 

 Jeżeli ogłoszenie rozporządzenia nie później niż z dniem wejścia w życie ustawy nie 

znalazłoby aprobaty, warto rozważyć jeszcze dwie możliwości.  

 Po pierwsze, nie ma przepisu który nakazywałby aby podmiot skupujący przekazywał 

określone informacje na formularzu, co oznacza, że brak rozporządzenia określającego wzory 

formularzy, nie wpłynie na możliwość składania informacji w dowolnej formie, w tym 

również pisemnie w formie graficznej tożsamej z wzorami określonymi w dotychczasowych 

rozporządzeniach. 

 Po drugie, można do ustawy dodać przepis przejściowy, który umożliwi stosowanie 

formularzy określonych nieobowiązującymi już rozporządzeniami. 

 

- po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy, 

o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informacje, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą można przekazywać na formularzach określonych w 

przepisach dotychczasowych.”; 
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2) Na podstawie art. 3 ust. 1, do spraw wszczętych przed dniem 1 kwietnia 2012 r., 

dotyczących opłat, dopłat i zaliczek, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, 

niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

Oznacza to, że w zakresie wniosków składanych po 1 kwietnia 2010 r. znalazłyby 

zastosowanie przepisy nowe. Ponieważ ustawa wejdzie w życie po tej dacie, obowiązywałaby 

w tym zakresie z mocą wsteczną. Zostanie w ten sposób naruszona zasada niedziałania prawa 

wstecz, będąca podstawową zasadą porządku prawnego wywodzoną z art. 2 Konstytucji 

(wyrok TK z 17 grudnia 1997 r., K 22/96). 

Zasada lex retro non agit nie ma charakteru absolutnego. Można od niej odstąpić, 

jednak tylko wyjątkowo i z usprawiedliwionych względów, nadając normom możliwość 

oddziaływania  na sytuacje zastane, jeżeli zaistniały ważkie  powody, a zainteresowane 

podmioty miały podstawy by oczekiwać uchwalenia takich norm (wyroki TK z: 27 lutego 

2002 r., K 47/01, 5 listopada 2002 r., P 7/01). 

Wydaje się, że w tym wypadku naruszenie zasady nieretroaktywności znajduje 

uzasadnienie. Nowe przepisy są korzystne dla adresatów normy prawnej. Co więcej, wydaje 

się, że skoro zaliczki są naliczane tylko od sprzedanej produkcji mleka wykraczającej poza 

indywidualne kwoty określane na rok, to w okresie do wejścia ustawy w życie potrzeba 

uiszczenia zaliczek nie wystąpi, lub wystąpi w nieznacznym zakresie. 

 

3) Zgodnie z art. 4 ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Trybunał konstytucyjny 

wielokrotnie podkreślał, że instytucja vacatio legis jest elementem koncepcji państwa 

prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji i znajduje swe oparcie w zasadzie zaufania 

o0bywateli do państwa i stanowionego do niego prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji 

(wyroki TK z 9 kwietnia 2002 r., K 21/ 01, z 12 czerwca 2002 r., P 13/01, z 15 lutego 2005 r., 

K 48/ 04, z 28 października  2009 r., K 32/08, z 20 stycznia 2010 r., Kp 6/09). 

Nakaz odpowiedniej vacatio legis nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca 

może wręcz zrezygnować z vacatio legis jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny 

(wyrok  TK z z 20 stycznia 2010 r., Kp 6/09).  

Minimalny standard vacatio legis wyznacza ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych., przewidująca jako zasadniczy okres vacatio legis termin 

czternastodniowy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie 

w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa 
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prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia 

tego aktu w dzienniku urzędowym (art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). 

W takiej sytuacji muszą jednak zaistnieć dostatecznie przekonywujące argumenty 

uzasadniające odstąpienie od tej zasady (wyrok TK z z 20 stycznia 2010 r., Kp 6/09). 

Rozważenia wymaga, czy istnieją takie argumenty w przypadku niniejszej ustawy. 

Jeżeli nie to należy wprowadzić przynajmniej czternastodniowe vacatio legis. 

 Propozycja poprawki: 
 
 
- w art. 4  wyrazy z „z dniem zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni od dnia”. 

 

 

 

Michał Gil                                   

legislator                                    

 

 

 

 


