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WPŁYNĘŁO 

W związku z przekazaniem do Sejmu RP w dniu 18 listopada br. rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych ustaw, zwracam się do Pani Marszałek w tej sprawie. 

W obowiązującej ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829 i 1291) - art. 23 ust. 2 i 3 

odnosi się do składu wojewódzkiej i powiatGwej rady zatrudnienia, a pkt. 3 stanowi, że 

w skład tych rad wchodzą osoby powoływane spośród "społeczno-zawodowych 

organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb 

rolniczych". Przepis ten zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia o izbach rolniczych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) zapewnia uczestnictwo w pracach rad 

przedstawicielom samorządu rolniczego czyli przedstawicielom wszystkich rolników w 

kraju, na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Przedstawiciele izb rolniczych 

aktywnie działają w radach i mają rzeczywisty wpływ na kształtowanie rynku pracy na 

poziomie lokalnym. 

W projektowanej ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która została przesłana do Sejmu RP, wart. 23 

wykreślono zapis umożliwiający reprezentację w ww. radach członkom izb rolniczych, 
i 

zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym. Budzi to wiele zastrzeżeń, które 



napływają do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wojewódzkich izb rolniczych. Co więcej, 

projekt nie został przesłany do konsultacji do Krajowej Rady Izb Rolniczych w ramach 

konsultacji społecznych. Dlatego też, Zarząd KRIR zdecydowanie sprzeciwia się 

projektowanym zmianom i wyraża swoje negatywne stanowisko wobec sposobu 

prowadzonych zarówno konsultacji społecznych ( z których wykluczono 

zainteresowaną stronę), jak i samych zapisów. 

Przedstawiając powyższe wnoszę o przywrócenie izb rolniczych w brzmieniu 

art. 23. 


