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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 poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
 o izbach rolniczych oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 3203). 
 
 

 Sejm na 91. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. – zgodnie  z art. 47 ust. 1  

regulaminu Sejmu – skierował ponownie  projekt ustawy zawarty w druku nr 3306 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  

23 kwietnia 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 2014 r. 

poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 35b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Koszty związane z uczestnictwem: 

1) izb rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników 
indywidualnych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 
wobec instytucji Unii Europejskiej,  

2) Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1443 oraz z 2015 r. poz. 201) w Głównym Komitecie 
Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), 



3) stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej 
Radzie Młodych Rolników (CEJA) 

– są w latach 2015-2020 ponoszone przez Krajową Radę Izb 
Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie 
dotacji celowej.”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
„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, społeczno-zawodowych organizacji 
rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń 
zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których 
mowa w ust. 1.”; 

2) w art. 35b ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„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, 
społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady 
Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników 
w organizacjach, o których mowa w ust. 1, 

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 oraz dofinansowania składek 
członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w 
organizacjach, o których mowa w ust. 1, w wysokości co najmniej 
95% kosztów.”; 

3) art. 35c otrzymuje brzmienie: 
„Art. 35c. Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na 

pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb 
rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 
rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń 
zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których 
mowa w art. 35b ust. 1, nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem 
przypadku gdy zostały wykorzystane niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości.”.”; 

– KP PSL  
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 4 i 7. 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 1, 4 i 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2, 3, 5, 6, 8–11.  

 

2) art. 1 nadać brzmienie: 
„Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany: 



1) w art. 35b: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków 
zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych 
organizacji rolników indywidualnych w ponadnarodowych 
organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 
rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej oraz 
Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1443, z późn. zm.) w Głównym Komitecie Spółdzielczości 
Rolniczej (COGECA), są w latach 2015-2020 ponoszone przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu 
państwa w formie dotacji celowej.”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
„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 i społeczno-zawodowych organizacji 
rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 
wobec instytucji Unii Europejskiej oraz Krajowej Rady 
Spółdzielczej, o której mowa w ust. 1, w Głównym Komitecie 
Spółdzielczości Rolniczej (COGECA).”; 

2) w art. 35b ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania 

dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, 
związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-
zawodowych organizacji rolników oraz Krajowej Rady Spółdzielczej 
w organizacjach, o których mowa w ust. 1.”; 

3) art. 35c otrzymuje brzmienie: 
„Art. 35c. Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na 

pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb 
rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 
rolników oraz Krajowej Rady Spółdzielczej w organizacjach, 
o których mowa w art. 35b ust. 1, nie podlegają egzekucji, z 
wyjątkiem przypadku, gdy zostały wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości.”.”; 

– KP SLD  
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 2 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 8 i 10. 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 2, 8 i 10 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 3,  5, 6, 9 i 11. 

 
3) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1079) w art. 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków 
zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych 



organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i 
pracodawców rolnych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec 
instytucji Unii Europejskiej są w latach 2015-2020 ponoszone przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa 
w formie dotacji celowej.”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 5, 6, 9 i 11. 

 

4) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 
„Art. 1a. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1443 oraz z 2015 r. poz. 201) po art. 266 dodaje się art. 266a w 
brzmieniu: 

„Art. 266a. Koszty związane z uczestnictwem Krajowej Rady 
Spółdzielczej w Głównym Komitecie Spółdzielczości 
Rolniczej (COGECA) są w latach 2015-2020 
dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach 
o izbach rolniczych.”.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

 

5) po art. 3 dodać art. … w brzmieniu: 
„Art. … . W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1443, z późn. zm.) art. 138 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 138. 1. Przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz 
działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych 
członków. Spółdzielnia może również prowadzić inną 
działalność gospodarczą. 

2. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą przystępować do: 
1) międzynarodowych organizacji zrzeszających rolnicze 

organizacje spółdzielcze; 
2) ponadnarodowych organizacji zrzeszających rolnicze 

organizacje spółdzielcze reprezentujących interesy 
zawodowe rolników wobec instytucji Unii Europejskiej. 

3. Koszty związane z uczestnictwem związków zawodowych 
rolników indywidualnych w organizacjach, o których mowa w 
ust. 2 pkt 2, są w latach 2015-2020 dofinansowywane na 
zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

 



6) po art. 3 dodać art. … w brzmieniu: 
„Art. … . W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 

55, poz. 235, z późn. zm.) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 
„Art. 2a. 1. Związki pracodawców rolnych, federacje lub konfederacje 

mogą przystępować do: 
1) międzynarodowych organizacji pracodawców rolnych, 
2) ponadnarodowych organizacji pracodawców rolnych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników 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 2015-2020 dofinansowywane na 
zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.”.”; 

– KP PiS  
– odrzucić 

 

7) art. 4 i 5 nadać brzmienie; 
„Art. 4. W 2015 r. środki na dotację celową przeznaczone na pokrycie kosztów 

związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych 
rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, 
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych 
rolników w organizacjach, o których mowa w art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, są ustalone w budżecie państwa w 
części, którą dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa.  

Art. 5. W 2015 r. z dotacji celowej dofinansowane są koszty związane z 
uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej 
Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w 
organizacjach, o których mowa w art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
1995 r. o izbach rolniczych, poniesione od dnia 1 stycznia 2015 r.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

 

8) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. W 2015 r. środki na dotację celową przeznaczone na pokrycie kosztów 

związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych 
rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników 
w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej 
oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z dnia 
16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z 
późn. zm.) w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), 
są ustalane w budżecie państwa w części, którą dysponuje minister 
właściwy do spraw rolnictwa.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 



9) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. W 2015 r. środki na dotację celową przeznaczone na pokrycie kosztów 

związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych 
rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, 
w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych 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 
– odrzucić 

 

10) art. 5 nadać brzmienie: 
„Art. 5. W 2015 r. z dotacji celowej dofinansowane są koszty związane z 

uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w 
ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej 
oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, o której mowa w art. 4, w Głównym 
Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), poniesione od dnia 1 
stycznia 2015 r.”; 

– KP SLD  
– odrzucić 

 

11) art. 5 nadać brzmienie: 
„Art. 5. W 2015 r. z dotacji celowej dofinansowane są koszty związane 

z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych w 
ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, 
poniesione od dnia 1 stycznia 2015 r.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 
Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. 
 
 
 

 
       Sprawozdawca                 Przewodniczący Komisji 

 
 
             
        /-/ Mirosław Maliszewski                                        /-/ Krzysztof Jurgiel 
  


