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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 19 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 453) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu przedłużenie wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, 

uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-

zawodowych organizacji rolników w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych 

Rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie 

Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA) na lata 

2021–2026. 

W tym celu ustawa zmienia: 

1) ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych; 

2) ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników; 

3) ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych; 

4) ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. 

Ustawa określa: 

1)  że w latach 2021–2026 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych 

rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń 

zrzeszających młodych rolników, organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców 

rolnych odpowiednio w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących 

interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE, Europejskiej Radzie 
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Młodych Rolników (CEJA) oraz Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji 

Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA) są ponoszone przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej; 

2) konieczne elementy umowy zawieranej między Krajową Radą Izb Rolniczych, 

a ministrem właściwym do spraw rolnictwa, na podstawie której jest udzielane 

dofinansowanie kosztów ponoszonych przez izby rolnicze, związki zawodowe rolników 

indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników, stowarzyszenia 

zrzeszające młodych rolników oraz organizacje pracodawców zrzeszających 

pracodawców rolnych oraz umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych, 

a tymi organizacjami na refundację poniesionych przez nie kosztów; 

3) obowiązek przekazywania przez Krajową Radę Izb Rolniczych ministrowi właściwemu 

do spraw rolnictwa do dnia 15 stycznia informacji z uczestnictwa izb rolniczych, 

związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 

rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców 

zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach wskazanych w ww. pkt 1; 

4) że środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów związanych 

z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, 

społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych 

rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych 

w organizacjach wskazanych w ww. pkt 1 nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem 

przypadków, gdy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

5) że w latach 2021–2026 środki na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem 

izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-

zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz 

organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych odpowiednio 

w organizacjach wskazanych w ww. pkt 1 są ustalane w budżecie państwa w części, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa; 

6) że w 2021 r. dofinansowywane są koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, 

związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 

rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców 

zrzeszających pracodawców rolnych odpowiednio w organizacjach wskazanych w ww. 

pkt 1 poniesione od dnia 1 stycznia 2021 r. 
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Proponowany termin wejścia w życie ustawy został ustalony na 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia (art. 7). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 30 czerwca 2021 r. 

(druk sejmowy nr 1339). W tym samym dniu projekt ustawy został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 6 lipca 2021 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1360). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 34. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 

2021 r. Projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w celu przedstawienia sprawozdania. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu 

poprawek zgłoszonych do projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r., przyjęła 

projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1360-A). 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r. Za przyjęciem ustawy 

głosowało 418 posłów, przy 3 głosach wstrzymujących się i 8 głosach przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


