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SEJM 
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VII kadencja  
 
 
 
 
 
 
 
 Pan 
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

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 wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o izbach rolniczych 

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

upoważniamy pana posła Mirosława Maliszewskiego. 
 
 
 

 (-)   Bartłomiej Bodio;  (-)   Krzysztof Borkowski;  (-)   Artur Bramora;  (-)   Jan 
Bury;  (-)   Artur Dębski;  (-)   Dariusz Cezar Dziadzio;  (-)   Mieczysław 
Kasprzak;  (-)   Henryk Kmiecik;  (-)   Jan Łopata;  (-)   Mieczysław Marcin 
Łuczak; (-) Mirosław Maliszewski;  (-)   Krystyna Ozga;  (-)   Michał Tomasz 
Pacholski;  (-)   Józef Racki;  (-)   Paweł Sajak;  (-)   Zbigniew Sosnowski; 
 (-)   Andrzej Sztorc;  (-)   Genowefa Tokarska. 

 
 



PROJEKT    
 
 
 

Ustawa 

z dnia ………………… 2015 r.  

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw  

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1079) 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 2015-2020 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. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.1)) 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 2015-2020 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. Nr 20, poz. 106, z późn. zm.2)) 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 2015-2020 dofinansowywane 

na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.”.  

 

Art. 4. W 2015 r. środki na dotację celową przeznaczone na pokrycie kosztów związanych  

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 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106,  
poz. 668, z 2006 r. Nr 200, poz. 1472 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 876.  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 21, poz. 115, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, 
z 2006 r. Nr 200, poz. 1472 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 876.    
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Europejskiej są ustalone w budżecie państwa w części, którą dysponuje minister właściwy do 

spraw rolnictwa.  

 

Art. 5. W 2015 r. z dotacji celowej dofinansowane są 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, poniesione od dnia  

1 stycznia 2015 r.    

 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

UZASADNIENIE  

 

     Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

zakłada przedłużenie wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa 

polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej w latach 2015-2020 na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia  

14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Tak jak dotychczas, Krajowa Rada Izb Rolniczych 

będzie ponosiła koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników 

indywidualnych oraz społeczno – zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych. Dotacja celowa będzie udzielana Krajowej Radzie Izb Rolniczych, 

na jej wniosek, w drodze umowy między ministrem właściwym do spraw rolnictwa  

a Krajową Radą Izb Rolniczych. W związku z tym konieczna jest także nowelizacja ustawy  

z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników oraz ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, mająca na celu 

zapewnienie dofinansowania kosztów uczestnictwa związków zawodowych rolników 

indywidualnych i społeczno – zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych w latach 2015-2020 na zasadach określonych w ustawie o izbach 

rolniczych.       

    Członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych jest niezbędne. Reprezentacja interesów polskiego rolnictwa wyraża się między 

innymi przez przedstawicielstwo polskich organizacji rolniczych w posiedzeniach 

statutowych organów COPA i COGECA, które należą do najważniejszych ekonomicznych 

grup interesu działających przy Komisji Europejskiej i prowadzących lobbing na rzecz 

rolnictwa i producentów rolnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polskie 

organizacje rolnicze należą także do innych ponadnarodowych organizacji rolniczych  

np. CEJA (Europejska Rada Młodych Rolników). Ponadnarodowe organizacje rolnicze 

zajmują się analizowaniem problemów wiążących się z kształtowaniem i realizacją Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz tworzeniem rozwiązań w zakresie jej mechanizmów, a także negocjują  

z organami Unii Europejskiej istotne sprawy dotyczące rolnictwa i producentów rolnych. 

Polskie organizacje rolnicze aktywnie uczestniczą w pracach ponadnarodowych organizacji 

rolniczych, których są członkami. W ostatnim czasie były one szczególnie zaangażowane  

w tworzenie pakietu legislacyjnego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. 

Niejednokrotnie przyjęte przez COPA – COGECA projekty stanowisk odnośnie aktów 
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prawnych w zakresie WPR na lata 2014-2020 zbieżne były z propozycjami rozwiązań 

zgłaszanymi przez polskie organizacje rolnicze, dlatego z uwagi na ważny interes Polski, tak 

istotny jest udział polskich organizacji rolniczych w tych strukturach.   

    Utrzymanie przedstawicielstwa polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek 

członkowskich, co bezpośrednio wynika z obowiązków statutowych, a także ponoszeniem 

innych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac  

w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie 

Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Składka narodowa polskich organizacji rolniczych  

w COPA – COGECA i GEOPA wynosi około 370 000,00 euro rocznie, a obsługa w języku 

polskim prac w Komitetach COPA – COGECA to koszt 100 000,00 euro w skali roku.  Ze 

względu na wysoki poziom kosztów uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych, polskie organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego 

też niezbędne jest zapewnienie kontynuacji wsparcia środkami budżetowymi w latach  

2015-2020 członkostwa tych organizacji w strukturach ponadnarodowych organizacji 

rolniczych, na dotychczas obowiązujących zasadach.           

    Szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej w latach 

2015-2020, a także elementy informacji dotyczącej udziału polskich organizacji rolniczych 

 w pracach ponadnarodowych organizacji rolniczych w latach 2015-2020, zostaną określone 

przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.  

     Projekt zakłada, że środki na dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów 

związanych 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 w 2015 roku, zostaną określone w budżecie ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Szacuje się, że w skali rocznej, do 2020 r., wydatki na ten cel 

będą kształtowały się na poziomie 4 mln zł.  

   Z dotacji celowej będą mogły być dofinansowane koszty poniesione od dnia 1 stycznia 

2015 roku.   

      Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.          
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BAS-WAPEiM-7 6/15 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

. Warszawa, 23 stycznia 2015 r. 

Pan 
Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Mirosław Maliszewski) 

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 przewiduje zmianę art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 października 
1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 
217, ze zmianami), art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach 
zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. l 06, ze zmianami) 
oraz art. 35b ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1079). Zmiana dotyczy reguł dofinansowywania kosztów 
związanych z uczestnictwem krajowych organizacji rolników w 
ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. 
Zmieniane przepisy odnosiły się wyłącznie do roku 2014. Projekt zakłada 
dofinansowywanie tych kosztów także w latach 2015-2020. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejski ej. 

- - ~-• '"""' .o~:•u no 71 .(.OA 17 ?7 ~nh 1221 69.4 18 65 • www.bas.seim.gov.pl 
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 23 stycznia 2015 r. 

Pan 
Radosław Sikorski 
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 wnioskodawców: poseł Mirosław 
Maliszewski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmianę art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 października 
1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz; U. Nr 32, poz. 
217, ze zmianami), art. Sa ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach 
zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. l 06, ze zmianami) 
oraz art. 35b ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1079). Zmiana dotyczy reguł dofmansowywania kosztów 
związanych z uczestnictwem krajowych organizacji rolników w 
ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. 
Zmieniane przepisy odnosiły się wyłącznie do roku 2014. Projekt zakłada 
dofinansowywanie tych kosztów także w latach 2015-2020. 

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych 
ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

SzefKancelarii Sejmu 

dWM~ 
Lech Czapla 

ul. Zoaómo 3. ()()...t.! l w,.,rc.",.,...,. • ._, ,.,.,, "'"'' '"' ..... ~~ • ·- -- • · ·- -· ~ 



• PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA I-Q21-32/15 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

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

Data wpływu .A .. 6:;.Q..~.: .. ~J.) 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, dnia ) 3 Jutego 2015 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 Jutego 2015 r., GMS-WP-173-23/15 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 

o Sądzie Najwyższym z dnia 231istopada 2002 r. O.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 

ab. Tadeusz ERECIŃSKI 
s Sądu Najwyższego 



• RZECZPOSPOLJTA POLSKA 

PROKURATOR GENERALNY 

Warszawa, dnia -/),~'!Z _ 2015 r. 

PG VII G 025-29/15 

SEKRETARIAT Z-CY Sz!:rA KS 

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

~ata .wp!ywu ~.f>4)..e::§.2Db 
Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 4 lutego 2015 r., nr GMS-WP-173-23/15, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz 

niektórych innych ustaw, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia 

opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie informuję o braku uwag 

do przedmiotu projektu, którego regulacje pozostają poza zakresem i zadaniami 

prokuratury. 
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KRIR/ dJj IW /2015 

Szanowny Panie Ministrze, 

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZ\'CH 
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. (22) 623-21-65; fax. (22) 623-11-55 
e-mail: sekretariat@krir.pl www.krir.pl 

Warszawa, 2015.02.42 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu RP 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 lutego br., znak: GMS-WP-173-13/15, przy którym 

przesłano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych 

ustaw- uprzejmie informuj~, co następuje. 

Przedmiotowy projekt przepisów ww. ustawy jest oczekiwaną przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych i związki zawodowe kontynuacją od 2006 r. wsparcia z budżetu państwa uczestnictwa 

polskich organizacji rolniczych w strukturach międzynarodowych reprezentujących interesy 

rolników indywidualnych w organizacjach międzynarodowych.Wprawdzie w roku 2014 r. 

wykluczono z dofinansowania. Federację Związków Pracodawców~Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych.~blatego, Krajow~ Rada i~b Rolnic~ych,···biorąc·~~d uwagędoświadcz~nia w korzystaniu z 
< • 

dotacji . ceJowej w latach ubiegłych przez organizacje rolnicze, przesłała swoją propozycję 

przep~sów:_dofinansowania uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych polskich organizacji 

rolniczych do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi- to jednak biorąc 

pod uwagę, że brak środków finansowych na dofinansowanie tej działalności od początku 2015 r., 

znacznie utrudnia a czasem wręcz uniemożliwia sprawne działanie polskich organizacji w COPA

COGECA- samorząd rolniczy wnosi do Pana Ministra o jak najszybsze skierowanie omawianego 

projektu ustawy do prac i dalszego jego procedowania. 

Przedstawiając powyższe, pozostaję 

Z poważaniem 
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