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W trakcie drugiego czytania zgłoszono dwie poprawki, z czego pierwsza, polegająca na 

zobowiązaniu Ministra Rolnictwa do określenia w rozporządzeniach maksymalnych kwot wsparcia 

krajowego nie zyskała aprobaty Sejmu, natomiast druga, dotycząca zmiany vacatio legis, została 

wprowadzona do ustawy.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 2 i 3 opiniowanej ustawy zawarte są przepisy przejściowe nakazujące do postępowań 

w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, 

płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną 

(lub zakończonych decyzją ostateczną a następnie wznowionych), stosować przepisy dotychczasowe. 

Zwrot „postępowania w sprawach” dotyczy przepisów proceduralnych (postępowanie to inaczej 

procedura). Tymczasem niniejszą ustawą zmieniane są również przepisy materialne (art. 24ab ust. 6, 

art. 24ac ust. 6 oraz rozporządzenia wydane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1b,  art. 24ab ust. 9 i art. 

24ac ust. 9). Dlatego właściwszym byłoby posłużenie się wyrazem „sprawy”, który odnosi się 

zarówno do przepisów procesowych, jaki materialnych. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 2 i 3 wyrazy „postepowań w sprawach” zastępuje się wyrazem „spraw”; 

 

2) Brzmienie art. 3 ustawy wskazuje, że do wznowienia spraw zakończonych decyzją ostateczną po 

wejściu w życie ustawy stosuje się przepisy nowe. Przepis ten może też sugerować, że przepisy nowe 

należy stosować także do spraw wznowionych przed dniem wejścia ustawy w życie.  

 Wydaje się, że intencją ustawodawcy było takie sformułowanie przepisów, które do płatności 

za okres do 31 grudnia 2012 r. pozwoli zawsze stosować przepisy dotychczasowe, niezależnie od tego 

czy będzie to zasadnicze postępowanie administracyjne, czy też postępowanie wszczęte na skutek 

wznowienia, oraz niezależnie od terminów wszczęcia i zakończenia tych postępowań. 

 Dlatego proponuję następujące poprawki: 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Do spraw dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności 

cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego, w rozumieniu ustawy, 

o której mowa w art. 1, za okres do dnia 31 grudnia 2012 r., stosuje się przepisy 

dotychczasowe.”; 
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2) skreśla się art. 4; 

 

3) Ustawa w art. 4 ust. 1 utrzymuje w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 1 

pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a, art. 24ab ust. 9, art. 24ac ust. 9 oraz art. 24c ustawy o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego. Należy zauważyć, że rozporządzenia wydane na podstawie art. 17 

ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 24ab ust. 9 i art. 24ac ust. 9 dotyczą stawek płatności za okres do 31 grudnia 

2012 r. Pomijając kontrowersje co do utraty mocy przez tego typu  rozporządzenia,1 należy mieć na 

względzie, że przepisy wskazanych rozporządzeń nie będą miały zastosowania do stanów faktycznych 

(płatności), które będą przyznawane za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. W zakresie postępowań 

toczących się po wejściu ustawy w życie, dotyczących płatności za okres do końca 2012 r., omawiane 

rozporządzenia będą stosowane na podstawie art. 2 i 3 niniejszej ustawy. Nie ma więc potrzeby 

utrzymywania tych rozporządzeń w mocy. 

 Propozycja poprawki: 

- w art. 4 w ust. 1 wyrazy „art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a, art. 24ab ust. 9, art. 24ac ust. 9” 

zastępuje się wyrazami „art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a”.  

 

 

Michał Gil 

starszy legislator 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Prezentowany jest pogląd, że zasada, w imię której wraz z utratą mocy przez przepis upoważniający do wydania 

rozporządzenia traci moc również przepis wykonawczy, nie dotyczy rozporządzeń będących rozstrzygnięciem konkretnej 

sprawy, np. ustanawiających jakiś wzór, znak, limit (patrz S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki 

prawodawczej, Warszawa 2004, s.89 i 232-233). 


