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 Pan 
 Marek Kuchciński 
 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 ubezpieczeniu 
społecznym rolników oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Roberta Telusa. 
 
 

 (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Piotr Łukasz Babiarz;  (-)   Joanna 
Borowiak;  (-)   Bożena Borys-Szopa;  (-)   Anna Cicholska;  (-)   Michał 
Cieślak;  (-)   Przemysław Czarnecki;  (-)   Anita Czerwińska;  (-)   Leszek 
Dobrzyński;  (-)   Michał Dworczyk;  (-)   Ewa Filipiak;  (-)   Jarosław 
Gonciarz;  (-)   Jan Kilian;  (-)   Ewa Kozanecka;  (-)   Anna Krupka;  (-)   Andrzej 
Kryj;  (-)   Bernadeta Krynicka;  (-)   Dariusz Kubiak;  (-)   Krzysztof 
Kubów;  (-)   Marek Kwitek;  (-)   Bogdan Latosiński;  (-)   Marzena 
Machałek;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Iwona Michałek;  (-)   Kazimierz 
Moskal;  (-)   Aleksander Mrówczyński;  (-)   Wojciech Murdzek;  (-)   Anna 
Paluch;  (-)   Jerzy Paul;  (-)   Marek Polak;  (-)   Anna Schmidt-
Rodziewicz;  (-)   Mirosława Stachowiak-Różecka;  (-)   Artur Szałabawka; (-

 
 



) Robert Telus;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Piotr Uruski;  (-)   Krystyna 
Wróblewska. 



 

Projekt 

USTAWA 

z dnia … 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 59: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Kasy. 

2. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę albo dwóch zastępców. Zastępcę 

Prezesa Kasy powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa 

Kasy. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępcę Prezesa Kasy.”, 

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Stanowisko Prezesa Kasy i zastępcy Prezesa Kasy może zajmować osoba, 

która:”, 

c) uchyla się ust. 5-15; 

2) w art. 59a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Kasie, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 59 ust. 4, jest otwarty i 

konkurencyjny.”. 

 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, 
ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 22 
października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego,  ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268, 1506 
i 1649. 



Art. 2. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 9: 

a) ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes wykonuje zadania 

przy pomocy Wiceprezesów oraz dyrektorów oddziałów terenowych Agencji. 

3. Wiceprezesów Agencji powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na 

wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek 

Prezesa Agencji odwołuje Wiceprezesów Agencji.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Prezes Agencji powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów terenowych 

Agencji.”, 

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Prezesa Agencji, Wiceprezesa Agencji i dyrektorów oddziałów może 

zajmować osoba, która:”, 

d) uchyla się ust. 5-15; 

2) w art. 9a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 9 ust. 4, jest otwarty i 

konkurencyjny.”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, 1505 i 1893) w art. 19: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego 

Inspektora. 



3. Zastępców Głównego Inspektora, w liczbie do 3, powołuje minister właściwy 

do spraw rynków rolnych, na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw 

rynków rolnych odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępców.”; 

2) w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, która:”; 

3) uchyla się ust. 3b-3l. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. poz. 621, z 

późn. zm.3)) w art. 83: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego 

Inspektora. 

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na 

wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje, na wniosek 

Głównego Inspektora, jego zastępców.”; 

2) w ust. 3c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, która:”; 

3) uchyla się ust. 3d-3n. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1482 i 1918) w art. 6: 

1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów 

na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje 

Głównego Lekarza Weterynarii. 

4. Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii, w liczbie 2, powołuje minister 

właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662 oraz z 
2015 r. poz. 211. 



właściwy do spraw rolnictwa odwołuje, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, jego 

zastępców.”; 

2) w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców może zajmować osoba, 

która:”; 

3) uchyla się ust. 5b-5l. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 6: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa 

Agencji. 

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa 

Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji w liczbie 

od 2 do 4 powołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych. Minister właściwy do 

spraw rynków rolnych odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Prezes Agencji powołuje 

i odwołuje dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców.”, 

b) w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów 

terenowych Agencji i ich zastępców może zajmować osoba, która:”, 

c) uchyla się ust. 3b-3l; 

2) w art. 6a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 6 ust. 3a, jest otwarty i 

konkurencyjny.”. 

                                                           
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z 2014 r. poz. 
1146 oraz z 2015 r. poz. 1419 i 1893. 



 

Art. 7. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 474) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w przypadku dyrektora Centrum 

Doradztwa;”; 

2) w art. 6a uchyla się ust. 2-10. 

 

Art. 8. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438 oraz 2015 r. poz. 308 i 349) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.”, 

 b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezes Agencji powołuje i odwołuje zastępców Prezesa Agencji.”, 

 c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4. Stanowisko Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów 

regionalnych i ich zastępców może zajmować osoba, która:”, 

 d) uchyla się ust. 5-15; 

2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 8 ust. 4, zwany dalej „naborem”, 

jest otwarty i konkurencyjny.”. 

 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  



UZASADNIENIE 

 

1. Cel projektu ustawy  

Projektowane zmiany mają na celu uelastycznienie powoływania i odwoływania : 

1) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy,  

2) Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Wiceprezesa Agencji i dyrektorów 

oddziałów, 

3) Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jego 

zastępców 

4) Głównego Inspektora Ochrony Roślin i jego zastępców, 

5) Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców, 

6) Prezesa Agencji Rynku Rolnego, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów terenowych 

Agencji i ich zastępców, 

7) Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,  

8) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jego zastępcy, dyrektorów 

oddziałów regionalnych i ich zastępców 

Przewiduje się także wzmocnienie nadzoru nad jednostkami podległymi lub 

nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych. 

W wyniku przyjęcia projektowanych zmian obsadzanie wyżej wymienionych stanowisk 

będzie się odbywało bez przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru. 

 

2. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne oraz wskazanie źródeł 

finansowania 

Przyjęcie projektowanej regulacji nie będzie miało skutków społecznych, gospodarczych i 

finansowych. 

 

3. Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej 

 

4. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 



Przyjęcie projektowanych zmian nie wiąże się z koniecznością wydania aktów wykonawczych. 
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