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      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     
 

                  VIII kadencja 
 
 
 

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 ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 121) 
 

 Marszałek Sejmu – zgodnie z  art. 37 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu –

skierował w dniu 15 grudnia 2015 r. powyższy  projekt ustawy  do Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi  do pierwszego czytania. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.  

 

wnosi: 

 
 

W y s o k i   S e j m   u c h w a l i ć   raczy   załączony projekt ustawy. 
 
 
 
Warszawa, dnia  16 grudnia 2015 r. 
 

 
 

 
       Sprawozdawca                Przewodniczący Komisji 

 
             
      /-/ Jan Krzysztof Ardanowski                               /-/ Jarosław Sachajko 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia … 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych 

ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 59: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów 

odwołuje Prezesa Kasy. 

2. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę albo zastępców. 

Zastępcę Prezesa Kasy powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

na wniosek Prezesa Kasy. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

odwołuje zastępcę Prezesa Kasy.”, 

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Prezesa Kasy i zastępcy Prezesa Kasy może zajmować osoba, 

która:”, 

c) uchyla się ust. 5–15; 

2) w art. 59a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w 

Kasie, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 59 ust. 4, jest 

otwarty i konkurencyjny.”. 
                                                           

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 
r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i 
organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego oraz  ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, 
1217, 1268, 1506 i 1649. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 

1830) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9: 

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów 

odwołuje Prezesa Agencji. 

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes 

wykonuje zadania przy pomocy Wiceprezesów oraz dyrektorów oddziałów 

terenowych Agencji. 

3. Wiceprezesów Agencji powołuje minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi odwołuje Wiceprezesów Agencji.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Prezes Agencji powołuje i odwołuje dyrektorów i zastępców 

dyrektorów oddziałów terenowych Agencji.”, 

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Prezesa Agencji i Wiceprezesa Agencji może zajmować 

osoba, która:”, 

d) uchyla się ust. 5–15, 

e) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: 

„15a. Stanowisko dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy 

może zajmować osoba, która: 

1) 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.”; 

2) w art. 9a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w 

Agencji, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 9 ust. 4 i 15a, 

jest otwarty i konkurencyjny.”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, 1505 i 1893) w art. 19: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów 

odwołuje Głównego Inspektora. 

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw 

rynków rolnych na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw 

rynków rolnych odwołuje zastępców Głównego Inspektora.”; 

2) w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, 

która:”; 

3) uchyla się ust. 3b–3l. 

Art. 4. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 621, z późn. zm.3)) w art. 83: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów 

odwołuje Głównego Inspektora. 

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw 

rolnictwa na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw 

rolnictwa odwołuje zastępców Głównego Inspektora.”; 

2) w ust. 3c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, 

która:”; 

3) uchyla się ust. 3d–3n. 

                                                           

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 
907 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211. 
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Art. 5. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1482 i 1918) w art. 6: 

1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady 

Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady 

Ministrów odwołuje Głównego Lekarza Weterynarii. 

4. Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii powołuje minister właściwy 

do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister 

właściwy do spraw rolnictwa odwołuje zastępców Głównego Lekarza 

Weterynarii.”; 

2) w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców może zajmować 

osoba, która:”; 

3) uchyla się ust. 5b–5l. 

Art. 6. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i 

organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.4)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów 

na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy 

zastępców Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych. 

Zastępców Prezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw rynków 

rolnych na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rynków 

rolnych odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Prezes Agencji powołuje i 

odwołuje dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców.”, 

b) w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

                                                           

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z 
2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1419 i 1893. 
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„Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować 

osoba, która:”, 

c) uchyla się ust. 3b–3l, 

d) po ust. 3l dodaje się ust. 3m w brzmieniu: 

„3m. Stanowisko dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy 

może zajmować osoba, która: 

1)  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.”; 

2) w art. 6a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w 

Agencji, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 6 ust. 3a i 3m, 

jest otwarty i konkurencyjny.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 

rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w przypadku dyrektora 

Centrum Doradztwa;”; 

2) w art. 6a uchyla się ust. 2–10. 

Art. 8. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 308 i 349) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady 

Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Rady 

Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.”, 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje zastępców 

Prezesa Agencji na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi odwołuje zastępców Prezesa Agencji.”, 

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować 

osoba, która:”, 

d) uchyla się ust. 5–15; 

2) w art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Stanowisko dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy oraz 

kierownika biura powiatowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która: 

1)  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.”; 

3) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w 

Agencji, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 

ust. 4, zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny.”. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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