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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 575) 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. O IZBACH ROLNICZYCH (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 927, z późn. zm.)  

 

Art. 35b. 

[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 2008-2013 ponoszone przez Krajową Radę 

Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.] 

<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 roku 2014 

ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu 

państwa w formie dotacji celowej.> 

2. Dofinansowania udziela się, na wniosek, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, na podstawie 

umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa. 

3. Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymując dofinansowanie jest obowiązana prowadzić 

wyodrębnioną ewidencję księgową środków z tytułu dofinansowania oraz wydatków 

dokonanych z tych środków. 

4. W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3, pobrane dofinansowanie 

podlega zwrotowi jak dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. 

4a. Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, 

corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, związków 

zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników 

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  1)   szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów 

związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 

indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w organizacjach, 

o których mowa w ust. 1, 
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  2)   konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w 

ust. 1, 

  3)   konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a 

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków 

publicznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 października 1982 r. O SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH 

ORGANIZACJACH ROLNIKÓW (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.)  

 

Art. 14a. 

1. Organizacje rolników mogą przystępować do: 

1)   międzynarodowych organizacji rolniczych, 

2)   ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. 

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

w ust. 1 pkt 2, są w latach 2008-2013 dofinansowywane na zasadach określonych w 

przepisach o izbach rolniczych.] 

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

mowa w ust. 1 pkt 2, są w roku 2014 dofinansowywane na zasadach określonych w 

przepisach o izbach rolniczych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH ROLNIKÓW 
INDYWIDUALNYCH (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 106, z późn. zm.)  

 

Art. 8a. 

1. Związki zawodowe rolników indywidualnych mogą przystępować do: 

1)   międzynarodowych organizacji rolniczych, 

2)   ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. 

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

organizacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w latach 2008-2013 dofinansowywane na 

zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.] 

<2. Koszty związane z uczestnictwem związków zawodowych rolników indywidualnych 

w organizacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w roku 2014  dofinansowywane 

na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.> 

 

 


