
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Druk nr 127-A 

VIII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 121). 

Sejm na 6. posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r.- zgodnie z art. 47 ust. l regulaminu 

Sejmu- skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 127 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 

22 grudnia 2015 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm raczynastępującepoprawki: 

l) wart. l: 

a) pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) w art. 59a ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Kasie, z 
wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. l, 
jest otwarty i konkurencyjny.", 

b) dodać pkt 3 w brzmieniu: 

"3) w art. 60: 
a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Prezes Kasy powołuje odwołuje kierowników komórek 
organizacyjnych w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach 
terenowych, o których mowa w art. 61 ust. l pkt 1-3, a pozostałych 
pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba że 
odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania.", 



-KP PiS 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
"4. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. l oraz art. 59 ust. ~' 

jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstaWie 
powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
-Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).";"; 

-przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1-9 należy głosować łącznie. 

2) w art. 2 w pkt l: 
a) lit. b nadać brzmienie: 

"b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
"3a. Prezes Agencji powołuje i odwołuje kierowników komórek 

organizacyjnych w Biurze Prezesa i ich zastępców, głównego księgowego 
oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych 
Agencji.",", 

b) lit. e nadać brzmienie: 
"e) po ust. 15 dodaje się ust. 15a i 15b w brzmieniu: 
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"15a. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Biurze Prezesa i 
jego zastępcy, głównego księgowego oraz dyrektora oddziału terenowego i 
jego zastępcy może zajmować osoba, która: 

l) posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 
3) korzysta z pełni praw publicznych; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

15b. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4 i 15a, jest 
równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).";"; 

-przyjąć 

3) w art. 3 dodać pkt 4 w brzmieniu: 

"4) po ust. 31 dodaje się ust. 3m w brzmieniu: 
"3m. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 
późn. zm.)."; 

-KP PiS 

-przyjąć 

4) wart. 4 dodać pkt 4 w brzmieniu: 

"4) po ust. 3n dodaje się ust. 3o w brzmieniu: 

"3o. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3c, jest równoznaczne z 
nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

' ' ) " pozn. zm .. ; 



-KPPiS 
-przyjąć 

5) w art. 5 dodać pkt 4 w brzmieniu: 

"4) po ust. 51 dodaje się ust. 5m w brzmieniu: 
"5m. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 5a, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

' ' ) " pozn. zm .. ; 

-KP PiS 
-przyjąć 

6) w art. 6 w pkt l : 
a) w lit. a w nowelizowanym ust. 3 ostatniemu zdaniu nadać brzmienie: 

"Prezes Agencji powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w 
Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych i ich 
zastępców.", 

b) lit. d nadać brzmienie: 

"d) po ust. 31 dodaje się ust. 3m i 3n w brzmieniu: 
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"3m. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali i jego 
zastępcy oraz dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy może 

zajmować osoba, która: 

l) posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3n. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a i 3m, jest 
równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)."; 

-przyjąć 

7) w art. 7 pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) w art. 6a: 
a) uchyla się ust. 2-10, 

b} dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
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8) wart. 8: 

"II. Powołanie na stanowisko, o którym mowa w art. 6 ust. l pkt l, jest 
równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)."; 

-przyjąć 

a) pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) w art. 9: 



a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich 
zastępców oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców 
powołuje i odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur 
powiatowych i ich zastępców- dyrektor oddziału regionalnego.", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i 
jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy oraz 
kierownika biura powiatowego i jego zastępcy może zajmować osoba, 
która: 

l) posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.";", 

b) po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 
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"Art. 9a. Powołanie na stanowiska, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, 
jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie 
powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
-Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)."; 

-przyjąć 

9) po art. 8 dodać art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. l. Postępowania dotyczące naboru kandydatów do zatrudnienia na 
stanowiska pracy, o których mowa w: 

l) art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. l ustawy wymienionej w art. l, 

2) art. 9 ust. 4 i 15a ustawy wymienionej wart. 2, 

3) art. 19 ust. 3a ustawy wymienionej wart. 3, 

4) art. 83 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 4, 

5) art. 6 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 5, 

6) art. 6 ust. 3a i 3m ustawy wymienionej w art. 6, 

7) art. 6 ust. l pkt l ustawy wymienionej wart. 7, 

8) art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 8 

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczęte na podstawie 
dotychczasowych przepisów i niezakończone do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem. 

2. Stosunki pracy pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy na stanowiskach, o których mowa w: 

l) art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. l ustawy wymienionej wart. l, 

2) art. 9 ust. 4 i 15a ustawy wymienionej w art. 2, 

3) art. 19 ust. 3a ustawy wymienionej wart. 3, 

4) art. 83 ust. 3c ustawy wymienionej wart. 4, 

5) art. 6 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 5, 

6) art. 6 ust. 3a i 3m ustawy wymienionej w art. 6, 

7) art. 6 ust. l pkt l ustawy wymienionej w art. 7, 



8) art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 8 

-w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stają się stosunkami pracy na 
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)."; 
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l O) art. 9 nadać brzmienie: 

"Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.". 
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Jan Krzysztof Ardanowski 1-1 Jarosław Sachajko 

-przyjąć 

-przyjąć 


