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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie składają projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o izbach rolniczych 

oraz niektórych innych ustaw. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Krzysztofa Jurgiela. 
 

 
 (-)   Andrzej Adamczyk;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Marek Ast; 
 (-)   Zbigniew Babalski;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Włodzimierz Bernacki; 
 (-)   Andrzej Bętkowski;  (-)   Edward Czesak;  (-)   Jacek Falfus;  (-)   Zbigniew 
Girzyński;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Józefa Hrynkiewicz;  (-)   Michał Jach; 
 (-)   Grzegorz Janik; (-) Krzysztof Jurgiel;  (-)   Izabela Kloc;  (-)   Robert 
Kołakowski;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Elżbieta Kruk;  (-)   Marek Łatas; 
 (-)   Marzena Machałek;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Grzegorz Matusiak;  (-)   Beata 
Mazurek;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Stanisław Ożóg;  (-)   Krystyna 
Pawłowicz;  (-)   Piotr Polak;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Elżbieta Rafalska; 
 (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Grzegorz Schreiber;  (-)   Jarosław Sellin;  (-)   Jerzy 
Szmit;  (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Janusz Śniadek;  (-)   Ryszard Terlecki; 
 (-)   Jan Warzecha;  (-)   Jadwiga Wiśniewska. 

 
 



Projekt 

Ustawa  

z dnia …..…. 2013 r. 

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 927 z późn. zm.) w art. 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 

indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 

wobec instytucji Unii Europejskiej są w latach 2014-2020 ponoszone przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.” 

 

 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników (Dz. U. z 1982 r., Nr 32, poz. 217 z późn. zm.) w art. 14a ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„2. Koszty związane z uczestnictwem organizacji rolników w organizacjach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, są w latach  2014-2020 dofinansowywane na zasadach określonych w 

przepisach o izbach rolniczych.” 

 

 

 

 

 

 



Art. 3. 

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników 

indywidualnych (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 106 z późn. zm.) w art. 8a ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„2. Koszty związane z uczestnictwem związków zawodowych rolników indywidualnych w 

organizacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w latach 2014-2020 dofinansowywane na 

zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.” 

 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt zakłada przedłużenie okresu obowiązywania dotacji z Budżetu Państwa 
do składek w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej dla rolniczych 
organizacji zawodowych i samorządowych. Dotychczas funkcjonujące dofinansowanie 
wygasa wraz z upływem bieżącej perspektywy finansowej UE, to jest w 2013 r.  Rząd 
nie przygotował żadnej propozycji legislacyjnej która umożliwiałaby udział polskich 
organizacji rolniczych w pracach na forum ponadpaństwowym. Udział ten jest 
niezbędny również w okresie funkcjonowania nowej perspektywy finansowej UE, 
biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia negocjacji dotyczących realizacji oraz 
kształtu Wspólnej Polityki Rolne UE, rolę, która odgrywa w nich strona społeczna oraz 
konieczność zapewnienia przedstawicielom polskich rolników wpływu na dotyczące 
ich rozwiązania.. 

Przyjęcie projektu będzie skutkować obciążeniami finansowymi dla Budżetu 
Państwa w kwocie 4 mln zł w skali rocznej do 2020 roku. 

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz nicktórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Krzysztof Jurgicl) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 8 października 1982 r. o 

społeczno-zawodoVv;·ch organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 ze 
zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodmvych rolników 
indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 
1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Zmiany 
dotyczą reguł dofinansmvywania kosztów związanych z uczestnictwem 
krajowych organizacji rolników w ponadnarodmvych organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy za\vodowc rolników indyvv"idualnych \Vobec instytucji 
Unii Europejskiej. Przepisy dotychczasowe odnosiły się wyłącznie do lat 2008-
2013. Projekt przedłuża ten okres do kml.ca 2020 roku. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie l stycznia 20 14 r. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj((tcj projektem 
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustmvy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej. 

3. Analiza pr-zepisów projektu pod kąt cm usta lonego stan u pra V'l a 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zaQadnier1, o których 1110\"-'a w 
projekcie. 



4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustaV~,Y o zmianie usta\\'Y o izbach rolniczych oraz 

niektórych innych ustaw nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

c)flt«~ 
Lech Czapla 
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Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu- czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz 
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskoda\'vcy: poseł Krzysztof 
Jurgiel) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 8 października 1982 r. o 
społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 ze 
zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników 
indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. l 06 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 
1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Zmiany 
dotyczą reguł dofinansowywania kosztów związanych z uczestnictwem 
krajowych organizacji rolników w ponadnarodO\vych organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy zawodov,,.e rolników indywidualnych wobec instytucji 
Unii Europejskiej. Przepisy dotychczasowe odnosiły się wyłącznie do Jat 2008-
2013. Projekt przedłuża ten okres do końca 2020 roku. 

Proponowana ustmva ma \:vejść \V życie l stycznia 2014 r. 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień, o których mowa w 
projekcie. 

Projekt nie zaYviera przepisów mających na celu \\·ykonanie prawa UE. 
Projekt ustmvy o zmianie usta\\')' o izbach rolniczych oraz niektórych 

innych ustaw nic jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej. 

Szef KanccL:.rii Sejmu 

cjcW~ 
Lc.cl1 c'??Y"! Ol .L~t~~L-1. 



PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
BSA 111-021-458/13 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. di. . ........................................................... . 

Data wpływu ).fJ X l·\ -?c. l O r\ e• .lt("uuunuub uuu"-!łihrfd(•~uiu · 

Warszawa, dnia 1 ~J grudnia 2013 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2013 r., GMS-WP-173-352/13 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 p. 3 ustawy o Są

dzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. U.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 499) nie 

uznaje za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Z poważaniem 

.>--- ~~ /J j~ 
s~ /[}vv·~ )J/lj~~; z, 

Stanisław DĄBROWSKI 



KRAJOWA RADA IZB ROLNIC%YCH 
OCJ-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, rel. (22; 623-21-65, 623-23-01; fax ;22) 62.3-11-55 
e-::naii: sekretariat@krir.pl '.:l'ww.krir.pl 

KRIR/W/ 2;J /14 

SEKRETARIAT GMS/ZDG 

L.dz ............................................... ;·····;. / 
•. . /, '(.\L.\ '\ ~......, 1 .r~.o , Qt.~ ... ~j. Data wi"'I'"~ •.. :Y-~ ...... .. 

Szanowny Panie Ministrze, 

Pan 

Adam Podgórski 

ZASTĘPCA SZEF A 

KANCELARII SEJMU 

\Varszawa, 2014-01-0+ 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2013 r., znak: GMS-WP-173-352/13, przy 

którym przesłano projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych 

innych ustaw- uprzejmie informuję, co następuje. 

Przygotowanie projektu omawianej ustawy podyktowane jest zakończeniem 

obowiązywania z dniem 31.12.2013 r. możliwości dofinansowania z budżetu państwa w 

formie dotacji celowej kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków 

zawodowych rolników indyv.·idualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w 

ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej i ponoszone przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych. Możliwość dla organizacji i związków zawodov.rych opłacania składek do 

organizacji europejskich oraz aktywnej działalności merytorycznej i lobbingoYvej \V tych 

organizacjach na rzecz polskich rolników poprzez była umocowana odpowiednimi przepisami 

prawnymi (art. 35b usta\vy o izbach rolniczych, art. 14a ust. 2 usta\\)' o społeczno

zawodowych organizacjach rolników, art. 8a ust. 2 ustav.ry o związkach zawodO\vych 

rolników indywidualnych) i istniała od 2006 roku, początkowo okres pomocy obejmował lata 

2006-2007 a następnie lata 2008-2013. 

Jak ważne jest uczestnictwo polskich organizacji rolniczych i związków zawodowych 

w europejskich organizacjach rolniczych nie tylko dla polskich rolników, ale również dla 

Rządu polskiego świadczyć może możliwość kontynuowania w Polsce w perspektywie 2014-

2020 płatności bezpośrednich udzielanych rolnikom w schemacie SAPS (co znalazło się w 

dokumencie COPA zanim Rada Ministrów UE v.ryraziła na to zgodę), czy unijna pomoc 

specjalna'"' 2011 r. producentom warzyw na skutek Vv)'Stąpienie E.coli. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych generalnie popiera przygotowany przez posłów PiS 
projekt ustawy. 1\'ależy dodać, że już w maju 2013 r. i w miesiącach późniejszych 

-.:..t<.__S 
~-~ ':" WI1ioskowała· z:;n:o:~,~:no~cto Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby, jak 
, '-"~,:··. P;iew6dnicz_ą2Jr.cp.'Kluoów Parlamentarnych o przygotowanie projektu ustawy, aby zapewnić 

~-"--'.,.:.... ~- ...... "'< •• _, ...... ·.-·. , ___ • ..,.~~o~:-·.-::.c:._.~ 

:~ ~- n ·= : ~:-: ~ 
' ' 



dalsze finansowanie z budżetu państwa uczestnictwa przedstawicieli polskich rolnikó\v w 

organizacjach międzynarodov.·ych reprezentujących rolników europejskich. \\.ysokość 

składek do tych organizacji przekracza 2 mln zł rocznie, dlatego tak ważna jest pomoc 

Państwa w tym zakresie. Wiele organizacji rolniczych z różnych państw posiada takie 

dofinansowanie z budżetów krajowych, jak: Węgry, Czechy, Słowacja. Szczególnie w roku 

2014, gdy rozporządzenia Parlamentu i Rady UE dotyczące Wspólnej Folityki Rolnej w 

nowej perspektywie 2014-2020 nie zostały jeszcze ostatecznie przyjęte - uczestnictwo 

polskich organizacji rolniczych w pracach nad tymi dokumentami- jest niezbędne. 

Niemniej jednak, z uwagi na nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji za rok 2012, 

Krajowa Rada izb Rolniczych proponuje takie doprecyzowanie brzmienia art. 35b, aby każda 

z organizacji ponosiła pełną odpowiedzialność za wykorzystanie dotacji zgodnie z celami 

oraz w terminie. 

Należy więc odpowiednio sformułować brzmienie art. 35b ustawy o izbach rolniczych, w 

niżej podany sposób: 

" Art. 35b. l. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych 

rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w 

ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są w latach 2014-2020 dofinansowywane 

z budżetu państwa w formie dotacji celowej." 

W związku z pO\:vyższym, proponuje się dodać ust. 3a w tym artykule o następującym 

brzmieniu: 

"3a. Stronami pastepowań w sprawach dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobranej nienależnie lub w nadmiemej wysokości są podmioty, o których mowa w ust. l, 

którym Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała środki finansowe z tytułu dotacji, oraz 

Krajowa Rada Izb Rolniczych w zakresie, w jakim sama ponosi koszty uczestnictwa w 

ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji L1nii Europejskiej.". 

Przedstawiając pO\'\)'Ższe argumenty, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do Pana 

Ministra z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie procedowania tego projektu usta\'\')' z 

uwzględnieniem uwag samorządu rolniczego. 

z poważaniem 



RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PROKURATOR GENERALNY 

PG VII G 025/414/13 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz ............................................................ . 

Data Wpływu .... ..A.'b.~ .. .OJ.: ... :.b. .. {!::{[l' . 

Pan 

\Varszav.·a, dnia J ", 
'"""'~ti l . 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Nawiązując do pisma z dnia 11 grudnia 2013 r. nr GMS-WP-173-352/13, 

przy którym przekazano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach 

rolniczych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie infonnuję o braku uwag 

do w/w projektu w zakresie odnoszącym się do obszaru działania prokuratury. 

;dr'~~ 
~· 

/1~-~~~
l 

Andrzej Serenzet 

2014 r. 
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