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      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     
 

                  VIII kadencja 
 
 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI   
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

(druk nr 791). 
 

 
Sejm na 30.  posiedzeniu w dniu 15 listopada  2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1  regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 956 do Komisji Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek  na  posiedzeniu w  dniu   

15 listopada 2016 r.   
 

wnosi: 
 

 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

 
 

1) w art. 1 w pkt 3 w lit. b w art. 9 w ust. 1a w pkt 2 lit. a nadać brzmienie: 

,,a) łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 10% łącznej masy wszystkich 
składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody 
użytej do jego produkcji, oraz”; 

 
– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 

 



 

 

2) w art. 1 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. Członkami komisji zarządzających mogą być wyłącznie osoby reprezentujące 
podmioty lub zakłady, o których mowa w art. 10 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. 
b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b, pkt 9 lit. b, będące: 

1) osobą fizyczną, która co najmniej od 5 lat ma miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi we własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą 
lub rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której ponad 
połowa udziałów należy do osób fizycznych, które co najmniej od 5 lat mają 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osób 
prawnych w których ponad połowa udziałów należy do osób fizycznych, 
które co najmniej od 5 lat mają miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.) 
z odpowiednim zastosowaniem wymogów określonych w pkt 2.”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

3) skreślić art. 2; 
– KP PO 

– odrzucić 

 
Warszawa, dnia  15 listopada 2016 r. 
 
 
 
 Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji 
 

   

 /-/ Piotr Polak /-/ (Jarosław Sachajko) 
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