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DODATKOWE SPRAWOZDANIE   
KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 2053). 

 
Sejm na 61. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. – zgodnie  z art. 47 ust. 1  regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie  projekt ustawy zawarty w druku nr 2147 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  

21 lutego 2014 r.   

wnosi: 
 

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

1) art. 1 nadać brzmienie: 
„Art. 1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) 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 2014–2016 ponoszone przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa 
w formie dotacji celowej.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
Uwaga: poprawki nr 1–4 należy głosować łącznie. Przyjęcie poprawek spowoduje 

bezprzedmiotowość poprawki nr 5. 
 
 
 



 
 

2) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2.  W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 

organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.) 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 2014–2016  
dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach o izbach 
rolniczych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
3) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3.  W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników 
indywidualnych (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 106, z późn. zm.) 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 2014–2016 dofinansowywane na zasadach określonych w 
przepisach o izbach rolniczych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

  
4) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4.  W latach 2014–2016 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 Europejskiej są ustalone w budżecie państwa w części, 
którą dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. W 2014 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 2014 r.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. 
 

       Sprawozdawca     Przewodniczący Komisji 
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