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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 25 listopada 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o paszach 

(druk nr 266) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Celem ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów art. 15 ust. 1 pkt 4 

oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o paszach, z dnia 

1 stycznia 2021 r. na dzień 1 stycznia 2023 r. 

 Art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o paszach ustanawia zakaz wytwarzania, wprowadzania do 

obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych 

oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. 

 Art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o paszach przewiduje natomiast za naruszenie zakazu 

określonego w art. 15 ust. 1 pkt 4 sankcję w postaci kary grzywny. 

 Zgodnie z art. 2 ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest wynikiem połączenia dwóch projektów ustaw, które wpłynęły do Sejmu 

jako przedłożenie poselskie odpowiednio w dniu 4 i 13 listopada 2020 r. (druk sejmowy 

nr 735 i 736). Projekty ustaw zostały skierowane do pierwszego czytania do Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 listopada 2020 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po 

rozpatrzeniu projektów ustaw na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r., przyjęła projekt 

ustawy i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 751). 
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Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 21. posiedzeniu Sejmu w dniu 18 

listopada 2020 r. Sejm ponownie skierował projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w celu rozpatrzenia poprawki. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu 

projektu w dniu 19 listopada 2020 r., wniosła w dodatkowym sprawozdaniu (druk sejmowy 

nr 751-A) o uchwalenie projektu ustawy przez Sejm bez poprawki. 

 Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 427 posłów, przy 19 głosach wstrzymujących się i 7 głosach przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


