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Projekt  

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1027) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 35b:  

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  

„1b. Koszty związane z uczestnictwem:  

1) izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz 

społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, 

2) stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie 

Młodych Rolników (CEJA), 

3) organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie 

Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej 

(GEOPA) 

– są w latach 2021–2026 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych 

i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”,  

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu: 

„2a. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie stron umowy; 

2) określenie: 

a) warunków udzielenia dofinansowania, 

b) celu, na jaki dofinansowanie jest udzielane, 

c) wysokości dofinansowania z podziałem na organizacje rolnicze, którym 

zostanie udzielone to dofinansowanie, oraz poszczególne koszty, 

                                                 

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 

organizacjach rolników, ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych 

oraz ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. 
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d) terminu złożenia wniosku o przekazanie środków z tytułu udzielonego 

dofinansowania, 

e) terminu wykorzystania dofinansowania, nie dłuższego niż do dnia 31 

grudnia roku budżetowego, 

f) terminu rozliczenia udzielonego dofinansowania oraz terminu i warunków 

zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania; 

3) numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane dofinansowanie. 

2b. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, dofinansowanie jest udzielane 

izbom rolniczym, związkom zawodowym rolników indywidualnych, społeczno-

zawodowym organizacjom rolników, stowarzyszeniom zrzeszającym młodych 

rolników oraz organizacjom pracodawców zrzeszającym pracodawców rolnych. 

2c. Umowa zawarta między Krajową Radą Izb Rolniczych a związkami 

zawodowymi rolników indywidualnych, społeczno-zawodowymi organizacjami 

rolników, stowarzyszeniami zrzeszającymi młodych rolników albo organizacjami 

pracodawców zrzeszającymi pracodawców rolnych, na podstawie której jest 

udzielane dofinansowanie, zawiera co najmniej: 

1) warunki i sposób udzielenia oraz rozliczenia dofinansowania; 

2) termin i warunki zwrotu niewykorzystanego dofinansowania; 

3) tryb przeprowadzania przez Krajową Radę Izb Rolniczych weryfikacji 

dokumentów dotyczących wykorzystania udzielonego dofinansowania.”, 

c) 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, stowarzyszeń zrzeszających młodych 

rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych 

odpowiednio w organizacjach, o których mowa w ust. 1b.”, 

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  

„7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:  

1) szczegółowy zakres i sposób udzielania oraz rozliczania dofinansowania 

kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych 

rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, 

stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców 
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zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa 

w ust. 1b,  

2) wysokość dofinansowania, 

3) sposób przekazywania środków finansowych z tytułu udzielenia 

dofinansowania, 

4) elementy informacji, o której mowa w ust. 4a, oraz tryb opracowania tej 

informacji 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania 

środków publicznych oraz dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb 

rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, 

społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych 

rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych 

w organizacjach, o których mowa w ust. 1b, a także biorąc pod uwagę wysokość 

limitu środków finansowych na udzielenie dofinansowania z budżetu państwa 

w formie dotacji celowej oraz to, że w przypadku dofinansowania składek 

członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w tych organizacjach 

dofinansowanie to wynosi co najmniej 95% tych kosztów.”; 

2) 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, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji 

pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa 

w art. 35b ust. 1–1b, nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków gdy zostały 

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491) w art. 14a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Koszty związane z uczestnictwem organizacji rolników w organizacjach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w latach 2021–2026 dofinansowywane na zasadach 

określonych w przepisach o izbach rolniczych.”. 



– 4 – 

Art. 3. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników 

indywidualnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210) w art. 8a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Koszty związane z uczestnictwem związków zawodowych rolników 

indywidualnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są w latach 2021–2026 

dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1809) po art. 21 dodaje się art. 22 w brzmieniu:  

„Art. 22. Koszty związane z uczestnictwem organizacji pracodawców zrzeszających 

pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych 

Unii Europejskiej (GEOPA) są w latach 2021–2026 dofinansowywane na zasadach 

określonych w przepisach o izbach rolniczych.”. 

Art. 5. W latach 2021–2026 środki na dofinansowanie kosztów związanych 

z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, 

społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników 

oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych odpowiednio 

w organizacjach, o których mowa w art. 35b ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, są ustalane 

w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. 

Art. 6. W 2021 r. dofinansowywane są koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, 

związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 

rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców 

zrzeszających pracodawców rolnych odpowiednio w organizacjach, o których mowa w art. 35b 

ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, poniesione od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

przewiduje przedłużenie wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, 

uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, 

społeczno-zawodowych organizacji rolników w strukturach ponadnarodowych 

organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 

wobec instytucji Unii Europejskiej, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników 

w Europejskiej Radzie Młodych Rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających 

pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych 

Unii Europejskiej (GEOPA) na lata 2021–2026.  

Począwszy od 2006 r., dofinansowywane są ze środków budżetu państwa koszty 

udziału polskich organizacji rolniczych w pracach ponadnarodowych organizacji 

rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec 

instytucji Unii Europejskiej. W latach 2006–2014 dofinansowaniem objęte były izby 

rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowe 

organizacje rolników. Natomiast w latach 2015–2020 podmiotami uprawnionymi do 

otrzymania dofinansowania kosztów członkostwa w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych były nie tylko izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych 

oraz społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym rolnicze spółdzielnie 

produkcyjne i pracodawcy rolni, ale także Krajowa Rada Spółdzielcza w zakresie 

uczestnictwa w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) oraz 

stowarzyszenia zrzeszające młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych 

Rolników (CEJA). Dotacją celową w latach 2015–2020 objęte były następujące 

organizacje rolnicze: izby rolnicze – Krajowa Rada Izb Rolniczych, związki zawodowe 

rolników indywidualnych: NSZZ RI „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolnictwa 

SAMOOBRONA, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”. Związek Zawodowy 

Centrum Narodowe Młodych Rolników, społeczno-zawodowe organizacje rolników: 

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowy Związek 

Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych, pracodawcy rolni – Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych oraz stowarzyszenie zrzeszające młodych rolników CEJA – 

Związek Młodzieży Wiejskiej. 
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W 2015 r. w toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy 

o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca rozszerzył zakres 

podmiotów uprawnionych do korzystania z dotacji celowej o organizacje zrzeszające 

rolnicze spółdzielnie produkcyjne i pracodawców rolnych, zaliczając te organizacje do 

społeczno-zawodowych organizacji rolników. W uzasadnieniu do uchwały Senatu 

z dnia 7 maja 2015 r. ustawodawca stwierdził: „(…) na potrzeby przepisów 

określających finansowanie uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej, organizacje zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz 

pracodawców rolnych będą zrównane z dotychczasowymi beneficjentami art. 35b 

ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027). 

Senat nie wprowadził przepisu analogicznego do art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 

8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 491) oraz art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach 

zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210), gdyż miałby 

jedynie charakter informacyjny, a więc pozbawiony byłby wartości normatywnej. (…)”. 

Z uzasadnienia do powyższej uchwały można wnioskować, iż odnośnie do 

pracodawców rolnych ustawodawca miał na myśli organizacje pracodawców rolnych 

działające w oparciu o przepisy o pracodawcach. W projekcie ustawy zaproponowano 

inne podejście w zakresie objęcia organizacji zrzeszających pracodawców rolnych 

dotacją celową, tj. wyodrębnienie w katalogu podmiotów objętych dotacją celową, 

w osobnym punkcie, wyłącznie organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców 

rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii 

Europejskiej (GEOPA). W projekcie ustawy nie zaliczono do tego katalogu Krajowej 

Rady Spółdzielczej, gdyż do tej pory nie uzyskała ona członkostwa w Głównym 

Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). 

Członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych wiąże się przede wszystkim z udziałem w posiedzeniach statutowych 

organów COPA i COGECA, które należą do najważniejszych ekonomicznych grup 

interesu działających przy Komisji Europejskiej i prowadzących lobbing na rzecz 

rolnictwa i producentów rolnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polskie 

organizacje rolnicze należą także do innych ponadnarodowych organizacji rolniczych 

np. CEJA (Europejska Rada Młodych Rolników). Ponadnarodowe organizacje rolnicze 
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zajmują się analizowaniem problemów wiążących się z kształtowaniem i realizacją 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz tworzeniem rozwiązań w zakresie jej mechanizmów, 

a także negocjują z organami Unii Europejskiej istotne sprawy dotyczące rolnictwa 

i producentów rolnych. 

Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Komitecie Rolniczych Organizacji 

Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) 

wypracowały znaczącą pozycję wśród członków COPA-COGECA. Pełnią one ważne 

funkcje w Prezydiach (obecnie p. Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Biura Polskiej 

Izby Mleka pełni funkcję I Wiceprezydenta COGECA) oraz grupach roboczych tych 

ponadnarodowych organizacji rolniczych. Aktualnie na forum Unii Europejskiej polskie 

organizacje rolnicze biorą udział w kluczowych dyskusjach na temat kwestii 

związanych m.in. z pandemią koronawirusa, budżetem na rolnictwo, Wspólną Polityką 

Rolną, strategiami: „Od pola do stołu” i „Unijną Strategią na rzecz Bioróżnorodności 

2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia”, czy długoterminową wizją dla 

obszarów wiejskich. 

Utrzymanie przedstawicielstwa polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek 

członkowskich, co bezpośrednio wynika z obowiązków statutowych, a także 

ponoszeniem innych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obsługą w języku 

polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 

zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. Składka 

narodowa polskich organizacji rolniczych w COPA-COGECA i GEOPA wynosi ponad 

370 000,00 euro rocznie, a obsługa w języku polskich prac w COPA-COGECA to koszt 

ponad 100 000,00 euro w skali roku. Ze względu na wysoki poziom kosztów 

związanych z przynależnością do ponadnarodowych organizacji rolniczych, polskie 

organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego też 

niezbędne jest zapewnienie kontynuacji wsparcia środkami budżetowymi w latach 

2021–2026 członkostwa tych organizacji w strukturach ponadnarodowych organizacji 

rolniczych.  

W projekcie ustawy przewidziano, że w latach 2021–2026 koszty uczestnictwa izb 

rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych 

organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej 

Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających 
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pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych 

Unii Europejskiej (GEOPA) będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych i będą one 

dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. W związku z tym, 

konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-

zawodowych organizacjach rolników oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach 

zawodowych rolników indywidualnych, mająca na celu zapewnienie dofinansowania 

kosztów uczestnictwa związków zawodowych rolników indywidualnych  

i społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych w latach 2021–2026 na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 

1995 r. o izbach rolniczych. Dlatego też zarówno w ustawie z dnia 8 października 

1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, jak i w ustawie z dnia 

7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, dodano 

odpowiednio ust. 3 określający, iż w latach 2021–2026 koszty związane 

z uczestnictwem społeczno-zawodowych organizacji rolników i związków zawodowych 

rolników indywidualnych są dofinansowywane na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Ze względu na to, iż w projektowanym 

art. 35b ust. 1b ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych wskazano 

organizacje pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców 

Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA) jako jeden 

z podmiotów objętych dofinansowaniem, została również znowelizowana ustawa z dnia 

23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców przez dodanie nowego art. 22 

odnoszącego się do kosztów udziału tych organizacji w GEOPA. 

W projekcie ustawy w art. 35b ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, po 

ust. 2 dodano ust. 2a–2c. W ust. 2a zostały określone elementy umowy zawieranej 

między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a Krajową Radą Izb Rolniczych. 

Umowa ta będzie zawierała co najmniej: warunki udzielenia dofinansowania, które 

wynikają wprost z art. 35b ust. 2, tzn. że dofinansowanie udzielane jest Krajowej 

Radzie Izb Rolniczych na podstawie wniosku KRIR oraz przepisów rozporządzenia 

wydanego przez Radę Ministrów, określającego m.in. szczegółowy zakres i sposób 

udzielania oraz rozliczania tego dofinansowania, cel, na jaki jest to dofinansowanie 

udzielane, wysokość dofinansowania dla poszczególnych organizacji rolniczych 

objętych tym dofinansowaniem wraz z rodzajami kosztów w ramach dofinansowania, 

termin złożenia wniosku o przekazanie środków z tytułu udzielonego dofinansowania, 



5 

termin wykorzystania dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku 

budżetowego, termin rozliczenia udzielonego dofinansowania, termin i warunki zwrotu 

niewykorzystanej części dofinansowania oraz numer rachunku bankowego, na który 

będzie przekazywane dofinansowanie. Na podstawie tej umowy minister właściwy do 

spraw rolnictwa będzie udzielał Krajowej Radzie Izb Rolniczych przedmiotowego 

dofinansowania. W ust. 2b i 2c określono tryb udzielania dofinansowania organizacjom 

rolniczym innym niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, wymienionym w art. 35b ust. 1b 

ww. ustawy oraz elementy umowy zawieranej przez Krajową Radę Izb Rolniczych 

z organizacjami rolniczymi. W ust. 2b określono, iż dofinansowanie udzielane jest 

organizacjom rolniczym po zawarciu umowy między ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa a Krajową Radą Izb Rolniczych, w drodze umowy między Krajową Radą Izb 

Rolniczych a poszczególnymi organizacjami rolniczymi. Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

będąca reprezentacją krajową izb rolniczych, zgodnie z § 7 ust. 6 Statutu Krajowej 

Rady Izb Rolniczych, przyjętego uchwałą Nr 6/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych 

z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

„może współtworzyć, przystępować i być członkiem ponadnarodowych organizacji 

rolniczych zrzeszających podmioty działające na rzecz rolników i rolnictwa.”. Krajowa 

Rada Izb Rolniczych jest członkiem Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych 

(COPA), Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) i Grupy 

Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA). 

W związku z tym w ust. 2c wskazano elementy umowy zawieranej między Krajową 

Radą Izb Rolniczych a poszczególnymi organizacjami rolniczymi, tj. związkami 

zawodowymi rolników indywidualnych, społeczno-zawodowymi organizacjami 

rolników, stowarzyszeniami zrzeszającymi młodych rolników i organizacjami 

pracodawców zrzeszającymi pracodawców rolnych odpowiednio w organizacjach, 

o których mowa w art. 35b ust. 1b projektowanej ustawy. Umowa między Krajową 

Radą Izb Rolniczych a organizacjami rolniczymi będzie zawierała co najmniej: warunki 

i sposób udzielenia oraz rozliczenia dofinansowania, termin i warunki zwrotu 

niewykorzystanej części dofinansowania oraz tryb przeprowadzania przez Krajową 

Radę Izb Rolniczych weryfikacji dokumentów przedkładanych przez poszczególne 

organizacje rolnicze objęte dofinansowaniem, dotyczących udzielonego 

dofinansowania. Warunki i sposób udzielenia oraz rozliczenia dofinansowania oraz tryb 

przeprowadzania przez Krajową Radą Izb Rolniczych weryfikacji dokumentów 



6 

związanych z udzielonym dofinansowaniem, zostaną wskazane w rozporządzeniu Rady 

Ministrów określającym m.in. szczegółowy zakres i sposób udzielenia oraz rozliczenia 

dofinansowania, o którym mowa w art. 35b ust. 7 projektowanej ustawy. Przewiduje 

się, że weryfikacja przez Krajową Radą Izb Rolniczych dokumentów dotyczących 

udzielonego dofinansowania będzie polegała na sprawdzeniu przez  tych dokumentów 

pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Weryfikacja pod względem 

merytorycznym będzie oznaczała sprawdzenie zgodności poniesionych kosztów 

z celami i rodzajami kosztów w ramach tych celów, które zostaną określone przez Radę 

Ministrów w drodze rozporządzenia oraz sprawdzenie zgodności tych kosztów 

z kalkulacją kosztów dla poszczególnych organizacji rolniczych, która będzie stanowiła 

załącznik do umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw rolnictwa 

a Krajową Radą Izb Rolniczych. Sprawdzenie dokumentów pod względem  

formalno-rachunkowym będzie oznaczało ich weryfikację w zakresie zgodności 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217). Umowa ta będzie zawierała postanowienia wynikające z przepisów tego 

rozporządzenia. 

W projekcie ustawy przewidziano, tak jak w latach ubiegłych, że Krajowa Rada Izb 

Rolniczych będzie przedstawiała ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, 

corocznie, w terminie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, 

związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 

rolników, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających 

młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji 

pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych 

Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA) (art. 1 pkt 1 lit. c projektu). 

Informacja ta, tak jak dotychczas, będzie sprawozdaniem z działalności polskich 

organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w danym roku 

i będzie pomocna przy rozliczeniu dotacji celowej, tj. weryfikacji sprawozdania 

z wykorzystania tej dotacji w danym roku. 

Projekt ustawy zakłada, iż szczegółowy zakres i sposób udzielania oraz sposób 

rozliczania dofinansowania w latach 2021–2026, wysokość dofinansowania 

poszczególnych celów, sposób przekazywania Krajowej Radzie Izb Rolniczych 

i organizacjom rolniczym środków finansowych z tytułu udzielenia dofinansowania 

oraz elementy informacji dotyczącej udziału izb rolniczych, związków zawodowych 
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rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w pracach 

ponadnarodowych organizacji rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających młodych 

rolników w CEJA oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych 

w GEOPA i tryb opracowywania tej informacji, zostaną określone przez Radę 

Ministrów w drodze rozporządzenia. W przypadku dofinansowania składek 

członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych, dofinasowanie zostanie zapewnione na poziomie co najmniej 

95% kosztów. Dofinansowanie składek członkowskich i kosztów obsługi w języku 

polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych odpowiednio co najmniej 

95% wysokości składek i co najmniej 95% kosztów obsługi, będzie stanowiło realizację 

podstawowego celu wsparcia środkami z budżetu państwa uczestnictwa polskich 

organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych, jakim 

jest dofinansowanie tych dwóch priorytetowych i największych pozycji w budżetach 

organizacji rolniczych związanych z ich działalnością na forum unijnym. Natomiast 

określenie wysokości dofinansowania innych celów, np. kosztów związanych 

z uczestnictwem w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych, które Rada Ministrów może 

wskazać w rozporządzeniu jako objęte dofinansowaniem, będzie wymagało 

uwzględnienia zarówno wysokości dofinansowania składek członkowskich i kosztów 

obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, jak 

i limitu środków, jakie będą w latach 2021–2026 przewidziane na to dofinansowanie. 

Zakres spraw wskazanych w art. 35b ust. 7 projektowanej ustawy, przewidzianych do 

uregulowania w akcie wykonawczym, uwzględnia zatem zapewnienie prawidłowości 

i przejrzystości wydatkowania środków budżetu państwa oraz dofinansowania kosztów 

związanych z uczestnictwem organizacji rolniczych, o którym mowa w art. 35b ust. 1b 

projektu ustawy, w organizacjach, o których mowa w tym ustępie. Zakres ten 

uwzględnia również wysokość środków przewidzianych w ustawie budżetowej na dany 

rok na udzielenie tego dofinansowania.  

Projekt ustawy zawiera także zmianę art. 35c ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach 

rolniczych dotyczącego egzekucji środków z budżetu państwa pochodzących 

z dofinansowania, w formie dotacji celowej, przeznaczonego na pokrycie kosztów 

związanych z członkostwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych. Podobnie jak w 2014 r. i w latach 2015–2020, zakłada się, iż 
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środki te będą podlegały egzekucji w przypadkach, gdy zostały wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie albo w nadmiernej wysokości. 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), dotacje są to podlegające szczególnym 

zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczone na podstawie tej 

ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Zgodnie z art. 169 tejże ustawy, dotacja 

wykorzystana w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie 

w części lub w całości albo pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do 

budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności niewłaściwego jej 

wydatkowania. Ponadto, w przypadku niedokonania zwrotu dotacji w tym terminie, 

dysponent części budżetowej, tj. minister właściwy do spraw rolnictwa, określa 

w drodze decyzji kwotę dotacji przypadającą do zwrotu oraz termin, od którego nalicza 

się odsetki. Projektowane rozwiązanie ma także na celu zabezpieczenie środków 

publicznych przed ewentualnym zajęciem komorniczym na poczet zobowiązań 

organizacji rolniczych wobec innych podmiotów.   

W projekcie ustawy przewidziano również, że środki na dotację celową przeznaczoną 

na dofinansowanie kosztów związanych 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, stowarzyszeń 

zrzeszających młodych rolników w CEJA i organizacji pracodawców zrzeszających 

pracodawców rolnych w GEOPA w latach 2021–2026 będą ustalane w budżecie 

państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. 

Środki na dotację celową na 2021 r. zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 

2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U.  poz. 190) w wysokości 4 mln zł, w części 32 – 

Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. Z dotacji 

celowej będą mogły być dofinansowane koszty poniesione od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Przepis art. 6 projektowanej ustawy umożliwi zawarcie w umowie o udzielenie dotacji 

celowej na 2021 r. postanowień dotyczących dofinansowania w 2021 r. kosztów 

poniesionych przez organizacje rolnicze od dnia 1 stycznia 2021 r. Organizacje rolnicze 
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działające na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych ponoszą od początku roku 

np. koszty najmu biura w Brukseli obsługującego organizacje rolnicze w zakresie ich 

uczestnictwa w COPA-COGECA. 

Zaproponowane w projekcie ustawy uregulowania należy również rozpatrywać pod 

kątem przepisów art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie 

z art. 107 Traktatu, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy 

użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 

zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 

niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim 

wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Równocześnie 

przepis tego artykułu wymienia kategorie pomocy publicznej, które z mocy prawa są 

zgodne z rynkiem wewnętrznym (ust. 2) oraz takie, które mogą zostać uznane przez 

Komisję Europejską za zgodne z rynkiem wewnętrznym (ust. 3).  

Pojęcie pomocy państwa nie zostało ustalone normatywnie w przepisach prawa UE. 

Przyjmuje się, że to każde świadczenie na rzecz przedsiębiorstwa, pochodzące od 

państwa lub z państwowych źródeł, które przynosi temu przedsiębiorstwu korzyść, 

jakiej przedsiębiorstwo to nie uzyskałoby w ramach normalnej działalności 

gospodarczej. Na gruncie unijnego prawa konkurencji, użyte w art. 107 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pojęcie „przedsiębiorstwo” jest rozumiane 

szeroko. Za przedsiębiorstwo uznawana jest każda jednostka zaangażowana 

w działalność gospodarczą, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu finansowania. 

Działalnością gospodarczą jest każda działalność polegająca na oferowaniu na rynku 

towarów lub usług.  

Trybunał Sprawiedliwości UE przyjmuje, że wsparcie udzielone przez państwo 

członkowskie przedsiębiorcy jest niezgodne ze wspólnym rynkiem, jeżeli zostały 

spełnione cztery warunki: 1) zostało ono udzielone przez państwo lub przy użyciu jego 

zasobów, 2) stanowi dla przedsiębiorstwa korzyść, 3) ma charakter selektywny, 4) grozi 

zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi. Warunki te muszą być spełnione kumulatywnie. 

Dotowanie z budżetu państwa w latach 2021–2026, w formie dotacji celowej, 

działalności izb rolniczych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, związków 

zawodowych rolników indywidualnych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, 

stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w CEJA oraz organizacji pracodawców 
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zrzeszających pracodawców rolnych w GEOPA, nie jest pomocą państwa stanowiącą 

zakłócenie konkurencji oraz wymiany handlowej między państwami członkowskimi. 

Członkostwo w ponadnarodowych organizacjach rolniczych nie wiąże się 

z działalnością zarobkową w tych organizacjach i polega przede wszystkim na udziale 

w posiedzeniach statutowych organów i grup roboczych tych organizacji. Pomoc ta 

wprawdzie stanowi pomoc państwa, stanowi dla tych podmiotów korzyść i ma 

charakter selektywny, ale nie wpływa na wymianę handlową, gdyż polskie organizacje 

rolnicze nie uczestniczą w tej wymianie i nie konkurują z innymi przedsiębiorstwami na 

wspólnym rynku. 

Zakłada się, iż projekt ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Proponowany termin wejścia w życie projektowanej ustawy nie narusza zasad 

demokratycznego państwa prawa. 

Projekt ustawy nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, 

a także na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem UE. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt ustawy został zamieszczony na 

stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces 

legislacyjny. 

Projekt ustawy został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 

Ministrów pod numerem UD150. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Polskie organizacje rolnicze reprezentują polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (UE). Organizacje te 

prowadzą lobbing na rzecz rolnictwa i producentów rolnych w krajach członkowskich UE. Polskie organizacje rolnicze 

funkcjonują w strukturach wielu ponadnarodowych organizacji rolniczych. Są to zarówno dwie największe lobbystyczne 

ponadnarodowe organizacje rolnicze, tj. Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Główny Komitet 

Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), jak i branżowe ponadnarodowe organizacje rolnicze np. APISLAVIA, EOA, czy 

CIBE. Polskie organizacje rolnicze na przestrzeni 16 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej osiągnęły znaczącą 

pozycję na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych, przede wszystkim w COPA-COGECA. Przedstawiciele 

polskich organizacji rolniczych w latach ubiegłych byli wybierani do władz Prezydium COPA-COGECA, m.in. jednym 

z Wiceprezydentów COPA był Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” p. J. Chróścikowski, czy też ostatnio 

Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych p. M. Sikora. Obecnie I 

Wiceprezydentem COGECA jest Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka p. A. Maliszewska. Przedstawiciele polskich 

organizacji rolniczych zrzeszonych w COPA-COGECA aktywnie uczestniczą w pracach Prezydium COPA-COGECA i 

grup roboczych oraz grup roboczych Komisji Europejskiej. Polskie organizacje rolnicze są w COPA-COGECA 

zaliczane do Grupy I, najwyższej, w której wysokość składki uzależniona jest od wielkości i potencjału gospodarczego 

danego kraju. Na uwagę zasługuje także działalność polskich organizacji rolniczych zrzeszających młodych rolników na 

forum Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Polskich młodych rolników reprezentuje w CEJA Związek 

Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników i Związek Młodzieży Wiejskiej. Obie te organizacje aktywnie 

uczestniczą w pracach grup roboczych tej ponadnarodowej organizacji rolniczej. W latach ubiegłych jednym z 

Wiceprzewodniczących CEJA był przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. 

Uczestnictwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych to nie tylko udział w 

pracach grup roboczych i gremiów tych organizacji rolniczych, ale również organizowanie konferencji i kongresów w 

ramach działalności w tych organizacjach. Służą one wymianie poglądów i wypracowywaniu stanowisk w zakresie 

proponowanych przez Komisję Europejską regulacji prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. Aktualnie 

kluczowymi kwestiami omawianymi na forum UE są pandemia koronawirusa, budżet na rolnictwo w nowej 

perspektywie finansowej i nowa Wspólna Polityka Rolna. 

Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych są wysokie, 

dlatego też zaproponowano, aby koszty te w latach 2021–2026, podobnie jak w latach ubiegłych, były dofinansowywane 

z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich, a 

także ponoszeniem innych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w 

ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Ze względu na wysoki poziom tych kosztów, polskie organizacje rolnicze 

nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego też niezbędne jest kontynuowanie wsparcia z budżetu państwa 

działalności polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie ustawy przewidziano, że w latach 2021–2026 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych 

rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, 

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

pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii 

Europejskiej (GEOPA) będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) i będą one dofinansowywane z budżetu 

państwa w formie dotacji celowej. Koszty te będą dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach o izbach 

rolniczych, dlatego też znowelizowana zostanie ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 
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organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491), ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników 

indywidualnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 210) oraz ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1809). W projekcie ustawy wprowadzono także regulacje dotyczące elementów umowy zawieranej między 

ministrem właściwym do spraw rolnictwa a KRIR oraz regulacje związane z udzielaniem dofinansowania organizacjom 

rolniczym. W projekcie ustawy przewidziano również, że środki na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie 

kosztów związanych z członkostwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 

latach 2021–2026 zostaną ustalone w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

rolnictwa. Szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej w latach 2021–2026, sposób 

przekazywania przez KRIR organizacjom rolniczym środków finansowych z tytułu udzielenia dofinansowania, elementy 

informacji dotyczącej udziału tych organizacji w pracach ponadnarodowych organizacji rolniczych oraz tryb 

sporządzania tej informacji, zostaną określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Założonych celów nie da 

się osiągnąć inaczej tylko za pomocą rozwiązań legislacyjnych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

W COPA–COGECA takie kraje jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania zaliczone są do pierwszej, 

najwyższej grupy, do której należy także Polska. Składka narodowa do COPA–COGECA każdego z tych krajów, 

podobnie jak Polski, przekracza 300 000,00 euro rocznie. W Niemczech organizacje rolnicze nie otrzymują żadnej 

pomocy finansowej ze strony państwa. W tym kraju działalność organizacji rolniczych, w tym na forum 

ponadnarodowych organizacji rolniczych, finansowana jest wyłącznie ze składek członkowskich. Natomiast Estonia, 

Austria, Cypr, Rumunia, Czechy, Słowacja i Litwa dofinansowują ze środków publicznych działalność swoich 

organizacji rolniczych, związaną z przynależnością do COPA–COGECA (źródło: informacje polskich placówek 

dyplomatycznych w państwach członkowskich UE).  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

izby rolnicze (KRIR) 1 Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Umożliwienie skorzystania z 

dofinansowania 

przeznaczonego na pokrycie 

kosztów udziału w 

ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych.  

związki zawodowe rolników 

indywidualnych (NSZZ RI 

„Solidarność”, ZZR 

SAMOOBRONA, ZZR 

„Ojczyzna”, Związek Zawodowy 

Centrum Narodowe Młodych 

Rolników) 

4 

społeczno-zawodowe organizacje 

rolników (Federacja Branżowych 

Związków Producentów 

Rolnych, Krajowy Związek 

Plantatorów Buraka Cukrowego, 

Krajowe Zrzeszenie Producentów 

Rzepaku i Roślin Białkowych) 

3 

organizacje pracodawców 

zrzeszające pracodawców 

rolnych (Federacja Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych)  

1 

stowarzyszenia zrzeszające 

młodych rolników (Związek 

Młodzieży Wiejskiej) 

1 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy został przedstawiony na posiedzeniu Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach 

rolniczych w dniu 17.09.2020 r. Zespół ten Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał zarządzeniem Nr 4 z dnia 27 

stycznia 2020 r. Członkami tego Zespołu są m.in. przedstawiciele KRIR. Projekt ustawy został wstępnie zaakceptowany 

przez przedstawicieli KRIR. 

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych do następujących podmiotów: NSZZ RI „Solidarność„, 
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Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacja 

Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Związków Pracodawców – 

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowe Zrzeszenie 

Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Związek 

Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Rolników i Organizacji Rolniczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Związek Młodzieży Wiejskiej, Komisja Krajowa 

NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek 

Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej 

SOLIDARNI, Polski Związek Zawodowy Rolników oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacje 

społeczne mogły zgłaszać uwagi do dnia 12 lutego br. Czas trwania konsultacji został skrócony ze względu na fakt, iż 

środki na 2021 r. na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów uczestnictwa polskich organizacji 

rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 

20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 190) i uruchomienie tych środków na rok bieżący wymaga przeprowadzenia 

procedury legislacyjnej związanej z aktem wykonawczym do przepisów ustawy o izbach rolniczych, tj. rozporządzeniem 

Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej. Wyniki konsultacji 

społecznych zostały omówione w raporcie z konsultacji.  

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z ... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 4 4 4 4 4 4      24 

budżet państwa 4 4 4  4 4 4      24  

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem -4 -4 -4 -4 -4 -4      -24 

budżet państwa -4 -4 -4 -4 -4 -4      -24 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Środki na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z 

uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, 

społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec 

instytucji UE, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w CEJA i organizacji 

pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w GEOPA w 2021 r., zostały 

ustalone w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw rolnictwa. Szacuje się, że w skali rocznej, do 2026 r., wydatki na ten cel będą 

kształtowały się na poziomie 4 mln zł. W ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 

stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190) wydatki budżetowe państwa na ten cel zostały ujęte w 

części 32 – Rolnictwo, dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała 

działalność, § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych.  

W latach 2022–2026 środki finansowe na dotację celową będą również planowane w 

ramach limitu wydatków w części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw rolnictwa, bez konieczności wyasygnowania środków ponad limit 

dysponenta.  

Dodatkowe informacje, w Tak jak dotychczas, środki na ten cel będą ujmowane w części 32 – Rolnictwo. 
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tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Największymi pozycjami w ramach dotacji celowej objętymi dofinansowaniem są 

składki członkowskie i koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych. W latach 2015–2019 dotacja celowa wynosiła 4 mln zł. 

Dofinansowanie składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w 

ponadnarodowych organizacjach rolniczych kształtowało się następująco:  

1) 2015 r.: składki – 1.978.736,07 zł  

  język – 389.306,93 zł  

2) 2016 r.: składki – 2.025.192,02 zł  

  język – 412.670,97 zł  

3) 2017 r.: składki – 1.991.789,88 zł  

  język – 407.041,39 zł  

4) 2018 r.: składki – 2.085.836,39 zł  

  język – 417.299,85 zł  

5) 2019 r.: składki – 2.116.877,39 zł  

  język – 426.751,11 zł.  

W latach 2015–2017 dofinansowywane były również koszty uczestnictwa w 

konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych 

organizacji rolniczych oraz koszty prowadzonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych i 

organizacje rolnicze biur w Brukseli w zakresie ich uczestnictwa w COPA-COGECA. 

W latach 2018–2020 dofinansowaniem objęte były koszty uczestnictwa w 

konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych 

organizacji rolniczych oraz koszty prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych 

biura w Brukseli obsługującego organizacje rolnicze zrzeszone w COPA-COGECA. W 

2020 r. dotacja celowa w wysokości 4.500.000,00 zł została przeznaczona na 

dofinansowanie:  

1) składek członkowskich – 2.549.755,99 zł  

2) kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych – 496.564,20 zł  

3) kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 1.026.371,81 zł  

4) kosztów prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli – 

427.308,00 zł.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu pieniężnym 

(w mln zł, ceny stałe 

z ...r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

osoby 

niepełnosprawne oraz 

osoby starsze 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

nie dotyczy  

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

nie dotyczy  

osoby 

niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

 

nie dotyczy  
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Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, osób niepełnosprawnych i osób starszych.  

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W projekcie ustawy przewidziano, że wejdzie ona w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Projektowana ustawa służy zapewnieniu kontynuacji wsparcia uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w 

strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych, poprzez dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ponoszonych 

przez polskie organizacje rolnicze w związku z tym członkostwem. Ewaluacja projektowanej ustawy będzie 

następowała corocznie poprzez sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez KRIR i organizacje rolnicze udzielonej 

dotacji, które będzie dokonywane w oparciu o przedkładane przez KRIR rozliczenie tej dotacji. Miernik zostanie 

określony przy procedowaniu aktu wykonawczego do projektowanej ustawy, tj. projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów określającego szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów 

związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

(UD150) w konsultacjach publicznych.  

 



Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (UD150)  

w konsultacjach publicznych. 

 

Lp. Uwaga  Stanowisko MRiRW 

Fundacja Green Rev Institute 

1. Apel o wycofanie projektowanej ustawy ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce  

i konieczność przeznaczania jak największych środków budżetu państwa na walkę ze skutkami 

pandemii, przede wszystkim na realizację szczepień i pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych 

skutkami obostrzeń. 

W odpowiedzi poinformowano, że projektowana 

regulacja jest odpowiedzią na wnioski organizacji 

rolniczych działających w strukturach 

ponadnarodowych organizacji rolniczych i zawiera 

ona rozwiązania służące wsparciu polskich 

organizacji przede wszystkim w zakresie wysokich 

składek członkowskich i kosztów obsługi w języku 

polskim prac w tych organizacjach.  

2.  Dofinansowanie ze środków publicznych na cele, o których mowa w projektowanej ustawie 

może budzić zastrzeżenia z uwagi na niezachowanie zasad: celowości, gospodarności  

i rzetelności.  

W odpowiedzi przedstawiono fragmenty opinii 

Centrum Analiz Strategicznych (CAS) dotyczącej 

projektowanej ustawy, zgodnie z którą, 

dofinansowanie uczestnictwa polskich organizacji 

rolniczych w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych mieści się w ramach polityki Rządu, 

polegającej na wspieraniu środowisk rolniczych  

i wiejskich oraz zwiększającej wpływ Polski na 

gremia międzynarodowe. Poinformowano, że CAS 

ocenił, iż projektodawca trafnie przedstawił cele 

związane z wykorzystaniem środków publicznych 

i ogólne zasady udzielania dotacji celowej.  
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3.  W opinii Fundacji rolnicy nie należą obecnie do grup priorytetowych dla państwa i jak wskazują 

media, tylko Polska płaci za udział organizacji rolniczych w COPA-COGECA.  

W odpowiedzi zwrócono uwagę, że rolnicy także 

ponoszą koszty związane z pandemią, czego 

przykładem mogą być problemy związane  

z zatrudnianiem pracowników sezonowych. 

Poinformowano również o przeprowadzonym 

przez MRiRW przeglądzie dofinansowania  

z budżetów krajowych państw członkowskich UE 

przynależności organizacji rolniczych do  

COPA-COGECA. Zgodnie z informacjami 

uzyskanymi z polskich placówek 

dyplomatycznych, kilka krajów UE także 

dofinansowuje działalność swoich organizacji 

rolniczych w strukturach COPA-COGECA.  

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” 

1.  Projekt ustawy zawiera szkodliwe rozwiązania, narażające budżet państwa na niezasadne koszty 

i należy opracować na nowo projekt ustawy z udziałem wszystkich ogólnopolskich organizacji 

rolniczych.  

W odpowiedzi poinformowano, że procedowany 

projekt ustawy jest odpowiedzią na wnioski 

organizacji rolniczych działających w strukturach 

ponadnarodowych organizacji rolniczych i zawiera 

rozwiązania służące wsparciu organizacji 

rolniczych przede wszystkim w zakresie wysokich 

składek członkowskich i kosztów obsługi w języku 

polskim prac w tych organizacjach. 

2. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie kosztów obsługi w języku polskim jest 

niezasadna, bo nie może państwo w 2021 r. płacić za nieznajomość języków przez osoby 

zasiadające w międzynarodowych gremiach.  

3. Nie do przyjęcia jest proponowane rozwiązanie przypisujące jednemu z podmiotów, tj. KRIR, 

roli niejako nadzorcy w finansowaniu kosztów udziału wszystkich krajowych organizacji  

w organizacjach ponadnarodowych. 

W odpowiedzi poinformowano, że Krajowa Rada 

Izb Rolniczych corocznie przedkłada Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację  

z uczestnictwa organizacji rolniczych, objętych 

dotacją celową, w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych w danym roku. Jest to 

4. Rolę nadzorcy musi pełnić resort rolnictwa, który na bieżąco powinien monitorować i oceniać 

merytoryczną i finansową stronę prac każdego z podmiotów w ciałach międzynarodowych.  
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5. Wysokość dotacji na pokrywanie kosztów uczestnictwa w konferencjach, posiedzeniach 

organów i grup roboczych winna być uzależniona od oceny wartości merytorycznego udziału  

w nich przedstawicieli organizacji rolniczych. 

dokument obszerny, zawierający sprawozdania 

poszczególnych organizacji rolniczych z prac  

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, 

których są członkami. Informacja ta jest 

weryfikowana przy sprawdzaniu pod względem 

merytorycznym i formalno-rachunkowym  

przedkładanego przez KRIR sprawozdania  

z wykorzystania dotacji celowej za dany rok. 

Sprawdzenie tego sprawozdania pod względem 

merytorycznym i formalno-rachunkowym jest 

dokonywane przed zatwierdzeniem tego 

sprawozdania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

6. Należy wprowadzić ustawową zasadę kontroli przez NIK corocznych rozliczeń dotacji ze 

względu na zaszłości w rozliczeniach dotacji w poprzednich latach.  

W odpowiedzi poinformowano, że corocznie  

w ramach kontroli NIK wykonania przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi budżetu państwa za dany 

rok, kontrolowana jest dotacja celowa. 

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

1.  Projekt ustawy nie może i nie powinien być w ogóle procedowany i konsultowany w zaistniałej 

sytuacji, w takiej formie.  

W odpowiedzi poinformowano, że procedowany 

projekt ustawy jest odpowiedzią na wnioski 

organizacji rolniczych działających w strukturach 

ponadnarodowych organizacji rolniczych. 

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych nie powinna być organizacją, której powietrza się środki 

pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności 

związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 

rolników oraz spółdzielczości, w międzynarodowych i europejskich organizacjach zawodowych 

i spółdzielczych Unii Europejskiej.  

W odpowiedzi zwrócono uwagę, iż ani  

w zaleceniach zawartych w protokole kontroli 

przeprowadzonej w latach 2013-2014 w Krajowej 

Radzie Izb Rolniczych i w organizacjach 

rolniczych przez Urząd Kontroli Skarbowej  
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3. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, występuje wątpliwość, czy KRIR posiada ustawowe 

prawo zrzeszania się w międzynarodowych i europejskich organizacjach samorządu rolniczego, 

organizacjach zawodowych i spółdzielczych Unii Europejskiej. Prawa takie od 2006 r. zapisane 

są związkom zawodowym rolników indywidualnych w art. 8a ustawy o związkach zawodowych 

rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowym organizacjom rolników w art. 14a 

ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. W art. 35b ustawy o izbach 

rolniczych istnieje jedynie zapis „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 ponoszone przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.”. Zgodnie z ustawą 

o izbach rolniczych, ustawowo, izbą rolniczą jest wojewódzka izba rolnicza. Zatem powstaje 

wątpliwość, że żaden zapis ustawy o izbach rolniczych ani innych ustaw nie uprawnia KRIR do 

korzystania z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów członkostwa w 

ponadnarodowych organizacjach rolników reprezentujących interesy zawodowe rolników 

wobec instytucji Unii Europejskiej, to upoważnienie dotyczy izb rolniczych. 

w Warszawie ani w wyroku NSA z dnia 12 lipca 

2016 r., sygn. akt II GSK 405/15 nie została 

zakwestionowana rola KRIR jako podmiotu, 

któremu była w latach 2011-2012 udzielana 

dotacja celowa i który był objęty tą dotacją. 

4. KZRKiOR wielokrotnie wskazywał na niekonstytucyjne i sprzeczne z prawem umocowanie 

KRIR jako wyłącznego decydenta i dysponenta środków z celowej dotacji budżetowej 

przeznaczonej na wsparcie finansowe związków zawodowych rolników indywidualnych oraz 

społeczno-zawodowych organizacji w statutowej i ustawowej działalności w ponadnarodowych 

organizacjach rolników reprezentujących interesy zawodowe polskich rolników wobec 

instytucji Unii Europejskiej. Taka forma zapisów art. 35b ustawy o izbach rolniczych naruszała 

i narusza istotę konstytucyjnej i ustawowej niezależności związków zawodowych i społeczno-

zawodowych organizacji rolników. 

5. Budzi wątpliwość, czy KRIR w latach 2006-2020 była uprawniona do korzystania z dotacji  

z budżetu do kosztów działalności w organizacjach rolniczych Unii Europejskiej. KRIR 

zdefraudowała w latach 2010-2020 ponad 3 miliony złotych, ze środków dotacji celowej 

przeznaczając te środki na sfinansowanie wynagrodzeń Zarządu KRIR jak i inne niezgodne  
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z ustawą rozliczenia wydatków, kosztów pracowników i podróży nie objęte rozporządzeniem 

Rady Ministrów. 

6. Do dziś Ministerstwo RiRW nie dokonało kontroli i wyjaśnienia z jakich środków z budżetu 

państwa KRIR uregulowała składkę członkowską za 2017 r. za KZRKiOR, jednocześnie 

zwracając środki z dotacji należne KZRKiOR w kwocie 400.000,00 zł  do budżetu państwa, 

czym spowodowała KRIR wykluczenie KZRKiOR. KZRKiOR zdecydowanie żąda, aby w tych 

warunkach, gdzie mamy do czynienia z niezwykłym bałaganem prawnym i zdarzeniami 

świadczącymi nie tylko o możliwości popełnienia przestępstwa i przestępstw, ale faktycznym 

popełnieniem przestępstwa, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako osoba nie związana  

z dotychczasowymi praktykami przestępczymi KRIR, przeprowadził szczegółową kontrolę 

dotychczasowych sprawozdań finansowych KRIR za lata 2010-2020 z wykorzystania dotacji 

celowej z budżetu państwa zgodnie z celami i zasadami przyjętymi w kolejnych 

rozporządzeniach Rady Ministrów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dochował wymaganej 

staranności w rozliczeniu przedkładanych przez KRIR dokumentów z rozliczenia dotacji 

celowej w poszczególnych latach 2010-2020. 

7. KZRKiOR wnosi, aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, wystąpił do KRIR o zwrot do budżetu państwa nienależnych a pobranych dotacji  

i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem za lata 2006-2020. 

8. Budzi wątpliwość, czy KRIR miała prawo stać się i być członkiem organizacji COPA  

i COGECA. To właśnie KRIR w sposób przestępczy pozbawiła w 2017 r. KZRKiOR 

członkostwa w COPA, COGECA, GEOPA, nadużywając przepisów ustaw. 

W odpowiedzi poinformowano, że 

ponadnarodowe organizacje rolnicze są 

podmiotami niezależnymi od władz państw 

członkowskich Unii Europejskiej, 

funkcjonującymi w oparciu o statuty regulujące 

m.in. zasady reprezentacji narodowej organizacji 

członkowskich i wyjaśnienie procedowania 

przyjęcia m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych do 

GEOPA, polskiej reprezentacji w COGECA oraz 

9. Pomimo zawiadomień i pism kierowanych na ręce Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie 

została wyjaśniona sprawa nadużyć przez nieopłacenie celowe przez KRIR składki 

członkowskiej za KZRKiOR do COPA, COGECA, GEOPA i za język polski w 2017 r., co dało 

możliwość KRIR wykluczenia KZRKiOR ze struktur członkowskich w COPA, COGECA  

i GEOPA i wpisania w miejsce KZRKiOR KRIR i FBZPR.  
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10.  Nie została do dziś wyjaśniona sprawa nadużyć w czasie procedowania o przyjęcie Krajowej 

Rady Spółdzielczej na członka GEOPA w 2019 r. Pan W. Szmulewicz i Pan M. Sikora 

wprowadzili świadomie w błąd członków GEOPA w Brukseli w czasie głosowania, co 

skończyło się pełną kompromitacją Polski. Członkowie GEOPA w całej Europie zostali 

poinformowani przez Pana Sikorę i Szmulewicza już 2 tygodnie przed głosowaniem  

(a głosowanie jest tajne w dniu posiedzenia GEOPA), że są przeciw. To zachowanie nie tylko 

kompromituje te osoby, ale całą Polskę w oczach spółdzielców europejskich. Ani KRIR ani 

FBZPR nie są ustawowo i statutowo związkami spółdzielczymi i nie mają prawa zasiadać  

w COGECA i reprezentować polskich spółdzielców. Te prawa zapisano w ustawie dla KRS. 

wykluczenia KZRKiOR ze struktur  

COPA-COGECA i GEOPA, nie należy do 

kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

11.  KZRKiOR wnosi, aby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przygotowywanym projekcie 

ustawy uwzględnił istniejące zapisy i rozwiązania zawarte w analogicznej ustawie o związkach 

zawodowych (pracowniczych), wprowadzając do projektu ustawy sprawdzone zapisy z ustawy 

o związkach zawodowych dotyczące dofinansowania składek członkowskich do 

międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących 

pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej, przez organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  

i innych instytucjach dialogu społecznego i przedkłada projekt ustawy o związkach zawodowych 

rolników indywidualnych, organizacji społeczno-zawodowych rolników oraz prawa 

spółdzielczego w zakresie nowych rozwiązań ustawowych o dofinansowanie kosztów 

związanych z uczestnictwem związków zawodowych rolników indywidualnych,  

społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz krajowej rady spółdzielczej  

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

W odpowiedzi poinformowano, iż projekt ustawy 

zawiera przepisy dotyczące objęcia dotacją celową 

społeczno-zawodowych organizacji rolników i 

związków zawodowych rolników indywidualnych 

w zakresie uczestnictwa tych organizacji w 

pracach ponadnarodowych organizacji rolniczych. 

Przepisy te nie naruszają samorządności i 

niezależności żadnego z tych podmiotów. 

Zwrócono również uwagę, że do tej pory Krajowa 

Rada Spółdzielcza nie uzyskała członkostwa w 

Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej 

(COGECA) i związku  

z tym nie została ujęta w projektowanej regulacji.  

 



Raport z konsultacji publicznych (§ 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów) projektu ustawy 

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (UD150) 

1. Omówienie wyników konsultacji publicznych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (UD150) 

został, w ramach prekonsultacji, przedstawiony na posiedzeniu Zespołu do spraw opracowania założeń 

do projektu ustawy o izbach rolniczych w dniu 17.09.2020 r. Zespół ten Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi powołał zarządzeniem Nr 4 z dnia 27 stycznia 2020 r. Członkami tego Zespołu są m.in. 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych. Projekt ustawy został wstępnie zaakceptowany przez 

przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

W ramach konsultacji publicznych projekt ustawy został w dniu 29.01.2021 r. skierowany do 

następujących podmiotów:  

1) NSZZ RI „Solidarność”; 

2) Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA; 

3) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

4) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”; 

5) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników; 

6) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych; 

7) Krajowa Rada Izb Rolniczych; 

8) Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 

9) Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego; 

10) Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych; 

11) Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”; 

12) Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”; 

13) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych; 

14) Krajowa Rada Spółdzielcza; 

15) Związek Młodzieży Wiejskiej; 

16) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”; 

17) OPZZ; 

18) Forum Związków Zawodowych; 

19) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

20) Związek Rzemiosła Polskiego; 

21) Konfederacja Lewiatan; 

22) Business Centre Club; 

23)  Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”; 

24) Polski Związek Zawodowy Rolników; 

25) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 
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Konsultacje publiczne projektu ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

zostały przeprowadzone w terminie od dnia 29.01.2021 r. do dnia 12.02.2021 r. Czas trwania 

konsultacji został skrócony ze względu na konieczność jak najszybszego procedowania projektowanej 

regulacji w związku z zaplanowanymi w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. 

(Dz. U. poz. 190) środkami finansowymi na 2021 r. na dotację celową. 

 

Uwagi do projektu ustawy zgłosiły:  

1) Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”; 

2) Green REV Institute; 

3) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 

 

Informację zwrotną o braku uwag do projektu ustawy przekazały:  

1) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych; 

2) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”; 

3) NSZZ RI „Solidarność”; 

4) Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA; 

5) Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

Wszystkim podmiotom, które zgłosiły uwagi do projektu ustawy, udzielono odpowiedzi. 

W odpowiedziach tych wyjaśniono przyczyny nieuwzględnienia uwag. Szczegółowe zestawienie 

uwag zgłoszonych przez poszczególne podmioty do projektu ustawy zostało przedstawione w tabeli 

stanowiącej załącznik do OSR. 

 

2.  Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 

projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym. 

 

Nie prowadzono konsultacji w ww. zakresie.  

 

3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie 

przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze 

wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt ustawy został zamieszczony na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie 

zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy. 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem 

niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej  

Na podstawie art. 35b ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. 

2018 r. poz. 1027 oraz z 2021 r. poz. ...) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowy zakres i sposób udzielania oraz rozliczania dofinansowania kosztów 

związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 

indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń 

zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających 

pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 14 

grudnia 1995 r. o izbach rolniczych; 

2) wysokość dofinansowania; 

3) sposób przekazywania środków finansowych z tytułu udzielenia dofinansowania;  

4) elementy informacji, o której mowa w art. 35b ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 

o izbach rolniczych, oraz tryb opracowania tej informacji. 

§ 2. 1. Dofinansowanie z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, kosztów związanych 

z uczestnictwem:  

1) izb rolniczych w:  

a) Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), 

b) Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),  

c) Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej 

(GEOPA), 

2) związków zawodowych rolników indywidualnych w: 

a) Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA),  

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

(CEJA),  

4) organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców 

Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA), 

5) społeczno-zawodowych organizacji rolników w: 

a) Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA),  

b) Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),  

c) Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej 

(GEOPA), 

d) Europejskim Związku Plantatorów Buraka Cukrowego (CIBE), 

e) Federacji Europejskich Związków Pszczelarzy (APISLAVIA),  

f) Europejskich Producentach Świń (EPP),  

g) Europejskim Stowarzyszeniu Selekcjonerów i Producentów Trzody Chlewnej 

(EPSPA),  

h) Europejskim Aliansie Roślin Oleistych (EOA),  

i) Europejskim Związku Tytoniowym (UNITAB),  

j) Międzynarodowej Organizacji Producentów Chmielu (IHGC),  

k) Związku Producentów Kukurydzy (C.E.P.M.),  

l) Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych (WBFSH),  

m) Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF),  

n) Międzynarodowej Konfederacji Koni Angloarabskich (CIAA),  

o) Międzynarodowej Federacji Związków Pszczelarskich (APIMONDIA)  

– zwane dalej „dotacją”, jest udzielane na pisemny wniosek o udzielenie dotacji, złożony przez 

Krajową Radę Izb Rolniczych do ministra właściwego do spraw rolnictwa, zwanego dalej 

„ministrem”.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy 

wniosek.  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kalkulację kosztów sporządzoną 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych na podstawie kalkulacji jej kosztów i kalkulacji kosztów 

związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji 

rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców 

zrzeszających pracodawców rolnych, zwanych dalej „organizacjami rolniczymi”, przekazanych 
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przez organizacje rolnicze w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego 

dotyczy wniosek 

§ 3. 1. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów: 

1) składek członkowskich – 99% ich wysokości; 

2) obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej – 99% kosztów; 

3) uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych 

ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – do 95% kosztów;  

4) funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli 

obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa 

w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie 

Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 95% kosztów.  

2. Rodzaje kosztów objętych dotacją, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku 

nr 2 do rozporządzenia.  

§ 4. 1. Krajowa Rada Izb Rolniczych, w terminie określonym w umowie, o której mowa 

w art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, dokonuje rozliczenia 

udzielonej dotacji w formie sprawozdania sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik 

do tej umowy. 

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności zestawienie dowodów księgowych, rodzaj 

i wysokość poniesionych kosztów oraz szczegółowy opis tych kosztów. 

§ 5. Krajowa Rada Izb Rolniczych po zawarciu umowy, o której mowa w § 4, informuje 

organizacje rolnicze o możliwości zawierania z tymi organizacjami umowy o udzielenie 

dotacji, o której mowa w art. 35b ust. 2c ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. 

§ 6. 1. Środki finansowe z tytułu udzielenia dotacji są przekazywane Krajowej Radzie Izb 

Rolniczych na jej wniosek o przekazanie środków z tytułu udzielenia dotacji, złożony do 

ministra, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) kwotę dotacji; 

2) wykaz organizacji rolniczych, z którymi Krajowa Rada Izb Rolniczych zawarła umowy 

o udzielenie dotacji, z podaniem daty zawarcia każdej z tych umów i kwoty objętej daną 

umową. 
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§ 7. 1. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazując organizacjom rolniczym należącym do 

ponadnarodowych organizacji rolniczych innych niż Komitet Rolniczych Organizacji 

Zawodowych (COPA) i Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) środki 

finansowe w formie refundacji poniesionych wydatków, przekazuje je w dwóch transzach.  

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez 

poszczególne organizacje rolnicze, o których mowa w ust. 1, na sfinansowanie kosztów:  

1) składek członkowskich w ponadnarodowych organizacjach rolniczych innych niż Komitet 

Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Główny Komitet Spółdzielczości 

Rolniczej (COGECA) oraz obsługi w języku polskim prac tych organizacjach w ramach 

pierwszej transzy,  

2) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w ramach drugiej transzy  

– w wysokości i w terminie określonych w umowie o udzielenie dotacji.  

3. Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach transz, o których mowa w ust. 2, dokonuje 

refundacji poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez poszczególne 

organizacje rolnicze, o których mowa w ust. 1, opisanych kopii dowodów księgowych 

i wyciągów bankowych, potwierdzających zapłatę całości zobowiązań, po ich zweryfikowaniu 

i zaakceptowaniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych. 

4. W ramach drugiej transzy Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje poszczególnym 

organizacjom rolniczym, o których mowa w ust. 1, refundacji wydatków poniesionych przez te 

organizacje po dokonaniu rozliczenia pierwszej transzy polegającego na zweryfikowaniu 

i zaakceptowaniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych przedłożonych przez poszczególne 

organizacje rolnicze opisanych kopii dowodów księgowych i wyciągów bankowych, 

potwierdzających dokonanie zapłaty całości zobowiązań.  

§ 8. 1. Krajowa Rada Izb Rolniczych wypłaca składki członkowskie i opłaca koszty 

obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) 

i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) za organizacje rolnicze 

należące do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu 

Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), inne niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, na rachunek 

bankowy Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), na podstawie faktur 

wystawionych przez Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) na Krajową Radę 

Izb Rolniczych.  

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez 

poszczególne organizacje rolnicze, o których mowa w ust. 1, na sfinansowanie kosztów, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w wysokości i w terminie określonych w umowie 



– 5 – 

o udzielenie dotacji. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje tej refundacji na podstawie 

przedłożonych przez poszczególne organizacje rolnicze opisanych kopii dowodów księgowych 

i wyciągów bankowych, potwierdzających dokonanie zapłaty całości zobowiązań, po ich 

zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych.  

§ 9. 1. Informacja, o której mowa w art. 35b ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 

o izbach rolniczych, zawiera: 

1) daty i tematykę posiedzeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w których uczestniczyli 

przedstawiciele organizacji rolniczych; 

2) opis stanowisk prezentowanych na forum organizacji, o których mowa w § 2 ust. 1. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, Krajowa Rada Izb Rolniczych opracowuje na 

podstawie informacji przekazanych przez organizacje rolnicze w terminie do dnia 20 grudnia. 

§ 10. 1. W 2021 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych składa wniosek, o którym mowa w § 2 

ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, na formularzu, którego wzór 

jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kalkulację kosztów, o której mowa 

w § 2 ust. 4, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz 

planowanych kosztów.  

3. Organizacje rolnicze przekażą Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów, 

o których mowa w § 2 ust. 4, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 

2021 r. oraz planowanych kosztów, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.  

4. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1, następuje po rozpatrzeniu przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Rady Ministrów 

z dnia … 2021 r. 

(poz. ...) 

Załącznik nr 1 

         

                                                         WZÓR  

 

                                   Warszawa, ………………………… 

Krajowa Rada Izb Rolniczych 

ul. Żurawia 24 lok. 15  

00-515 Warszawa 

                                 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

                                 ul. Wspólna 30 

                                 00-930 Warszawa  

 

                         Wniosek 

o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem 

niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej w roku…………    

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……………. 2021 r. w sprawie 

udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych 

organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 

zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U……………) 

proszę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie: 

1) składek członkowskich w wysokości ……………….. zł, 

2) kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej w wysokości ………………………. zł, 

3) kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 
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rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w wysokości 

……………………….… zł, 

4) kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura 

w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich 

uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz 

w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) w wysokości 

……………………….… zł 

– stanowiących kwotę …………………….. złotych (słownie: ……………..……….  złotych). 

Kalkulacja kosztów stanowi załącznik do wniosku. 



– 8 – 

Formularz kalkulacji kosztów                                                                                                    Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji  

     Nazwa organizacji  Nazwa organizacji  

 Koszty planowane Dofinansowanie Koszty planowane Dofinansowanie 

1 2 3 4 5 

I. Składki członkowskie         

Składki członkowskie         

RAZEM         

II. Koszty obsługi w języku polskim prac w 

ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej          

usługi obce          

RAZEM         

III. Koszty uczestnictwa w konferencjach, 

kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej           

wynagrodzenia      

usługi obce          

koszty podróży służbowych         

koszty pozostałe      
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RAZEM         

IV. Koszty funkcjonowania prowadzonego przez 

Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli 

obsługującego izby rolnicze i organizacje rolnicze 

zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych 

Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym 

Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA)         

wynagrodzenia      

materiały i wyposażenie          

usługi obce          

koszty podróży służbowych          

RAZEM         

          

OGÓŁEM         
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Załącznik nr 2  

 

 

                                      RODZAJE KOSZTÓW OBJĘTYCH DOTACJĄ  

 

1) składki członkowskie;  

 

2) koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej, w tym usługi obce:  

 

a) usługi tłumaczenia symultanicznego podczas posiedzeń w ramach prac 

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,  

 

b) usługi tłumaczenia materiałów i dokumentów ponadnarodowych organizacji 

rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec 

instytucji Unii Europejskiej oraz materiałów i dokumentów prezentujących 

stanowiska organizacji rolniczych w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec 

instytucji Unii Europejskiej; 

 

3) koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym:   

 

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi związanej 

z uczestnictwem izb rolniczych oraz organizacji rolniczych w konferencjach, 

kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji 

rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec 

instytucji Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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b) usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne obejmujące koszty usług 

telefonicznych, w tym połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów 

komórkowych i łączy internetowych, 

 

c) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych):  

– noclegi, 

– wyżywienie, 

– paliwo, 

– opłaty parkingowe, 

– opłaty za udział w konferencjach i kongresach, 

– opłaty za transport z lotniska i na lotnisko, 

– ubezpieczenie osób prezentujących stanowiska na forum ponadnarodowych 

organizacji rolniczych, 

– bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe, 

 

d) koszty pozostałe, w tym:  

      – usługi księgowe wyłącznie w zakresie związanym  z rozliczeniem dotacji,  

      – usługi tłumaczenia w języku polskim w trakcie konferencji, kongresów i posiedzeń;  

 

4) koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura 

w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich 

uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz 

w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), w tym:  

 

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi biura 

w Brukseli, 

 

b) materiały i wyposażenie:  

– materiały biurowe i artykuły piśmienne, niezbędne do właściwego 

funkcjonowania biura w Brukseli,  

– wyposażenie biura w Brukseli, 

 

c) usługi obce:  
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– telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia 

stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy 

internetowych, 

– konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, 

– aktualizacja oprogramowania komputerowego, 

– najem i utrzymanie biura w Brukseli, w tym koszty energii elektrycznej, cieplnej 

i  gazowej oraz opłaty za wodę,  

– opłaty pocztowe, 

 

d) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) osób obsługujących biuro 

w Brukseli:  

– noclegi,  

– wyżywienie,  

–     paliwo, 

– opłaty parkingowe, 

– opłaty za transport z lotniska i na lotnisko,   

– bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe. 
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Załącznik nr 3 

                 

                                    WZÓR 

 

                                 Warszawa, ………………………… 

Krajowa Rada Izb Rolniczych 

ul. Żurawia 24 lok. 15 

00-515 Warszawa 

                                 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

                                 ul. Wspólna 30 

                                 00-930 Warszawa  

 

                         Wniosek 

o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem 

niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej w roku 2021.  

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ………….. 2021 r. w sprawie 

udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych 

organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 

zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. ……..) 

proszę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie: 

1) składek członkowskich w wysokości ……………….. zł, 

2) kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej w wysokości ………………………. zł, 

3) kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe 

rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w wysokości 

……………………….… zł, 

4) kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura 

w Brukseli, obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich 
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uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz 

w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) w wysokości 

……………………….… zł 

– stanowiących kwotę …………………….. złotych (słownie: ……………..………. 

złotych). 

Kalkulacja kosztów stanowi załącznik do wniosku.
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Formularz kalkulacji kosztów na 2021 r.                                Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji w 2021 r.   

  

Nazwa organizacji Nazwa organizacji 

Wydatki 

poniesione od 

dnia 1 stycznia 

2021 r. 

Koszty 

planowane  
Dofinansowanie 

Wydatki 

poniesione od 

dnia 1 stycznia 

2021 r. 

Koszty 

planowane  
Dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Składki członkowskie             

Składki członkowskie            

RAZEM             

II. Koszty obsługi w języku polskim prac  

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej              

usługi obce              

RAZEM             

III. Koszty uczestnictwa w konferencjach, 

kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej              

wynagrodzenia        

usługi obce              

koszty podróży służbowych             
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koszty pozostałe        

RAZEM             

IV. Koszty funkcjonowania prowadzonego przez 

Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli, 

obsługującego izby rolnicze oraz organizacje 

rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie 

Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz 

w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej 

(COGECA)             

wynagrodzenia        

materiały i wyposażenie              

usługi obce              

koszty podróży służbowych              

RAZEM             

              

OGÓŁEM             
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania kosztów związanych 

z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji 

Unii Europejskiej stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 35b ust. 7 ustawy 

z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 oraz z 2021 r. 

poz. ...).  

Ustawa z dnia … 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. …) umożliwia w latach 2021–2026 dofinansowanie z budżetu państwa, w formie 

dotacji celowej, udziału izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, 

społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników 

oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 

wobec instytucji Unii Europejskiej.  

Kwestie dotyczące udzielania dotacji celowej w latach 2006 i 2007 były określone 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zakresu i trybu 

udzielania oraz sposobu rozliczania dofinansowania 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 (Dz. U. poz. 1542), w latach 2008–2013 w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania 

dotacji celowej przeznaczonej 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 (Dz. U. poz. 1091), 

w 2014 r. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej 

przeznaczonej 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 
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indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. (Dz. U. poz. 1555) oraz 

w latach 2015–2020 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie 

udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych 

organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących 

interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. 

poz. 1391, z 2016 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 2181). 

W projekcie rozporządzenia określono katalog ponadnarodowych organizacji rolniczych, 

w których uczestnictwo będzie wiązało się z korzystaniem z dotacji celowej. Ponadnarodowe 

organizacje rolnicze wymienione w § 2 ust. 1 projektowanego rozporządzenia są 

organizacjami rolniczymi reprezentującymi interesy zawodowe rolników indywidualnych 

wobec instytucji Unii Europejskiej. Do tych organizacji należą polskie organizacje rolnicze, 

które dotychczas były objęte dotacją celową.    

W projekcie rozporządzenia przewidziano dofinansowanie kosztów istotnych dla 

funkcjonowania polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych. 

Z dotacji celowej będą dofinansowane następujące koszty:   

1) składki członkowskie – w 99% ich wysokości.  

Reprezentacja interesów polskiego rolnictwa na forum unijnym wyraża się przede wszystkim 

poprzez przedstawicielstwo polskich organizacji rolniczych w COPA i COGECA, które 

należą do najważniejszych ekonomicznych grup interesu działających przy Komisji 

Europejskiej i prowadzących lobbing na rzecz rolnictwa i producentów rolnych w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej. Ponadnarodowe organizacje rolnicze zajmują się 

analizowaniem problemów wiążących się z kształtowaniem i realizacją Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz tworzeniem rozwiązań w zakresie jej mechanizmów, a także negocjują 

z organami Unii Europejskiej istotne sprawy dotyczące rolnictwa i producentów rolnych. 

Polskie organizacje aktywnie uczestniczą w pracach ponadnarodowych organizacji 

rolniczych. W ostatnim czasie były one szczególnie zaangażowane w dyskusje na temat 

kwestii związanych z pandemią koronawirusa, budżetem na rolnictwo, Wspólną Polityką 

Rolną po 2020 r., strategiami: „Od pola do stołu” i „Unijną Strategią na rzecz 

Bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia”, czy długoterminową 

wizją dla obszarów wiejskich. Głos polskich organizacji rolniczych na forum 

ponadnarodowych organizacji rolniczych stanowi istotne wsparcie dla Ministra Rolnictwa 
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i Rozwoju Wsi w podejmowanych działaniach na rzecz wypracowywania przez gremia unijne 

jak najkorzystniejszych dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich rozwiązań 

legislacyjnych. Dlatego też tak istotny jest udział polskich organizacji rolniczych w tych 

strukturach.  

Utrzymanie przedstawicielstwa polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek 

członkowskich, co bezpośrednio wynika z obowiązków statutowych. Składki członkowskie 

stanowią największą część wszystkich kosztów ponoszonych przez organizacje rolnicze 

w związku z członkostwem w tych organizacjach. W COPA-COGECA z wysokością 

opłacanych składek wiąże się liczba głosów w prezydium oraz grupach roboczych tych 

organizacji. Polskie organizacje w COPA–COGECA zaliczone są do Grupy I, najwyższej, 

w której wysokość składki uzależniona jest od wielkości i potencjału gospodarczego danego 

kraju i musi być wnoszona przez polskie organizacje w terminach statutowych. 

Niewywiązywanie się z terminów wpłat może skutkować przesunięciem polskich organizacji 

rolniczych do grupy obserwatorów nieposiadających głosu decyzyjnego. Składka narodowa 

polskich organizacji rolniczych w COPA–COGECA wynosi ponad 370.000,00 euro rocznie. 

Poza COPA–COGECA polskie organizacje rolnicze należą także do innych organizacji, np. 

CEJA (Europejska Rada Młodych Rolników), w której wysokość składki wynosi ponad 

19.000,00 euro rocznie. W CEJA poza Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe 

Młodych Rolników działa także Związek Młodzieży Wiejskiej, będący stowarzyszeniem 

młodych rolników. W GEOPA działają dwie polskie organizacje rolnicze, tj. Krajowa Rada 

Izb Rolniczych i Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców Rolnych, będąca 

organizacją pracodawców zrzeszającą pracodawców rolnych. GEOPA uczestniczy 

w prowadzonej przez Komisję Europejską procedurze legislacyjnej związanej z projektami 

aktów prawnych regulujących dziedzinę społeczną, głównie w sektorze rolnym.  

Wysoki poziom składek członkowskich płaconych przez polskie organizacje wymaga 

wsparcia środkami budżetowymi. W projekcie rozporządzenia przewidziano, iż 

dofinansowanie składek członkowskich będzie wynosiło 99% ich wysokości. Zakłada się, że 

udział środków finansowych po stronie organizacji rolniczych będzie wynosił 1%. 

Zaproponowany poziom dofinansowania składek członkowskich jest dopuszczalny i zgodny 

z przepisem art. 35b ust. 7 ustawy o izbach rolniczych, określającym, iż dofinansowanie 
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składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych wynosi co najmniej 95% oraz spełnia wymogi określoności prawa.  

2) obsługa w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej – w 99% kosztów.  

Cel ten jest zgodny z art. 7 ustawy o izbach rolniczych, który określa, iż rozporządzenie  

wykonawcze uwzględnia koszty obsługi w języku polskim prac w organizacjach, o których 

mowa w ust. 1b tej ustawy. Oznacza to, że koszty te obejmują także koszty tłumaczenia 

w organizacjach innych niż COPA–COGECA. 

W ramach tego celu, tak jak dotychczas, dofinansowywane będą przede wszystkim koszty 

obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) 

i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Język polski jest piątym 

oficjalnym językiem urzędowym w COPA–COGECA. Rozwiązanie to pozwala polskim 

organizacjom aktywnie wyrażać stanowiska i opinie w ramach konsultacji propozycji 

rozwiązań dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto strona internetowa COPA–

COGECA posiada polską zakładkę, przez co rolnicy w Polsce mają dostęp do aktualnych 

i najważniejszych informacji. Koszty związane z obsługą w języku polskim prac 

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej będą obejmowały koszty usług 

tłumaczenia symultanicznego podczas wszystkich zdarzeń, kongresów, konferencji i grup 

roboczych w ramach działań w tych organizacjach, koszty usług tłumaczenia materiałów 

i dokumentów ponadnarodowych organizacji rolniczych oraz materiałów i dokumentów 

prezentujących stanowiska polskich organizacji rolniczych. Inne organizacje rolnicze także 

ponoszą koszty związane z tłumaczeniami dokumentów ponadnarodowych organizacji 

rolniczych, których są członkami. Jest to np. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku 

i Roślin Białkowych, należące do EOA. 

Wydatki ponoszone przez polskie organizacje rolnicze z tytułu zapewnienia języka polskiego 

jako języka urzędowego w COPA–COGECA wynoszą około 100.000,00 euro rocznie. 

Koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych będą 

dofinansowywane na poziomie 99% kosztów. 
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Dofinansowanie składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac 

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych repezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej za zaproponowanym poziomie pozwoli 

na pełniejszą realizację podstawowego celu udzielania tej dotacji, jakim jest dofinansowanie 

przede wszystkim tych kosztów, na które ponadnarodowe organizacje rolnicze wystawiają 

faktury.  

3) uczestnictwo w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych 

ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 

indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – do 95% kosztów.  

Polskie organizacje rolnicze uczestnicząc w pracach ponadnarodowych organizacji 

rolniczych, głównie w COPA–COGECA, prezentują stanowiska dotyczące proponowanych 

zmian w zakresie funkcjonowania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach grup 

roboczych oraz na konferencjach i kongresach. W ramach tego celu dofinansowywane będą 

wyłącznie koszty związane z udziałem polskich organizacji rolniczych w przedsięwzięciach 

organizowanych w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Nie będą 

natomiast dofinansowywane koszty podróży służbowych związanych z działalnością 

organizacji rolniczych w kraju w zakresie uzgadniania stanowisk lub informowania działaczy 

organizacji i rolników o efektach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. 

Koszty te będą obejmowały:  

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi związanej 

z uczestnictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych 

w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych 

organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych 

wobec instytucji Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) usługi obce: usługi telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym 

połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy 

internetowych,  

c) koszty podróży służbowych dotyczących zarówno delegacji krajowych, jak 

i zagranicznych w ramach przedsięwzięć związanych z pracami w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych; koszty te obejmują: noclegi, paliwo, wyżywienie, koszty 

transportu z lotniska i na lotnisko, opłaty parkingowe, opłaty za udział w kongresach 
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i konferencjach, ubezpieczenie osób reprezentujących organizacje rolnicze na forum 

ponadnarodowych organizacji rolniczych oraz bilety lotnicze, kolejowe i autobusowe, 

d) koszty pozostałe obejmujące obsługę księgową w zakresie związanym z rozliczeniem 

dotacji oraz usługi tłumaczenia w języku polskim podczas konferencji, kongresów 

i posiedzeń.  

W zakresie obsługi krajowej przewiduje się, że osoby zatrudnione w ramach realizacji zadań 

tego celu będą wykonywały zarówno zadania o charakterze merytorycznym (np. 

przygotowywanie stanowisk, opracowywanie materiałów wyjazdowych), jak również zadania 

o charakterze techniczno-administracyjnym (np. zamawianie biletów na przeloty dla 

ekspertów). Dofinansowywane będą zarówno wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób 

zatrudnionych na podstawie umów objętych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), jak i wykonujących zadania związane z obsługą 

Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

Dofinansowanie kosztów usług obcych, tj. usług telekomunikacyjnych i łączy internetowych 

będzie dotyczyło tych usług w zakresie związanym z pracami w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych.  

Dofinansowanie kosztów pozostałych, w tym obsługi księgowej w zakresie związanym 

z rozliczeniem dotacji będzie dotyczyło usług księgowych. W przypadku ponoszenia kosztów 

obsługi księgowej w ramach wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi związanej 

z uczestnictwem izb rolniczych oraz organizacji rolniczych w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych, powinny być one zakwalifikowane jako wynagrodzenia osób 

zatrudnionych do tej obsługi. Dofinansowanie kosztów pozostałych będzie również 

obejmowało usługi tłumaczenia w języku polskim podczas konferencji, kongresów 

i posiedzeń organizowanych przez ponadnarodowe organizacje rolnicze. 

Dofinansowanie powyższych kosztów na zaproponowanym poziomie zapewni większy udział 

ekspertów i reprezentantów polskich organizacji rolniczych w pracach ponadnarodowych 

organizacji rolniczych. Udział polskich organizacji rolniczych w posiedzeniach organów 

i grup roboczych jest bardzo istotny, gdyż w tych gremiach podejmowane są decyzje 

w zakresie rozwiązań kształtujących rolnictwo w Unii Europejskiej, które przedkładane są 

organom unijnym.  



– 23 – 

Koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych 

ponadnarodowych organizacji rolniczych stanowią również znaczącą pozycję w kosztach 

działalności polskich organizacji rolniczych na forum ponadnarodowych organizacji 

rolniczych. Niezbędne jest zatem dofinansowanie tych kosztów ze środków budżetowych. 

Brak bowiem uczestnictwa przedstawicieli polskich organizacji rolniczych w pracach 

ponadnarodowych organizacji powodowałby negatywne skutki dla polskich rolników. 

4) funkcjonowanie prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli 

obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa 

w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym 

Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 95% kosztów.  

Utrzymanie biura w Brukseli z dofinansowaniem ze środków publicznych w postaci dotacji 

celowej jest niezbędne. Rozwiązanie to gwarantuje aktywność oraz skuteczność działania 

polskich organizacji – członków COPA-COGECA w jej strukturach. W celu efektywnego 

uczestnictwa polskich organizacji rolniczych na forum COPA-COGECA zasadnym jest 

posiadanie w Brukseli akredytowanych przedstawicieli. Taką rolę wypełniali i będą 

wypełniać pracownicy zatrudnieni w biurze w Brukseli. Biuro to jest niezbędne w celu 

kontynuacji zapewnienia odpowiednich warunków do pracy ekspertów oraz organizowania 

spotkań uzgodnieniowych.  

Koszty te będą obejmowały:  

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi biura 

w Brukseli, 

b) materiały i wyposażenie:  

– materiały biurowe i artykuły piśmienne niezbędne do właściwego funkcjonowania 

biura w Brukseli, 

– wyposażenie biura w Brukseli obejmujące zakup sprzętu, którego jednostkowa cena 

nabycia nie przekracza 10 000,00 zł, w celu wymiany zużytego sprzętu lub jego 

uzupełnienia; w ramach wyposażenia dopuszczalny będzie zakup np. komputerów, 

monitorów, drukarek, skanerów, wielofunkcyjnych urządzeń biurowych, faksów, 

klawiatur, myszy, listew zasilających, oprogramowania biurowego, oprogramowania 

systemowego, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania prawnego, mebli 

biurowych (biurek, szaf, regałów, foteli obrotowych, krzeseł), kabli sieciowych, kabli 

komputerowych, modemów, 
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c) usługi obce:  

– telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia 

stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy internetowych, 

– konserwację i naprawę sprzętu biurowego, która obejmuje drobne naprawy sprzętu 

biurowego eksploatowanego w związku z obsługą biura w Brukseli,  

– aktualizację oprogramowania komputerowego, 

– najem i utrzymanie biura w Brukseli, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, 

cieplnej i gazowej oraz opłaty za wodę,  

– opłaty pocztowe;  

d) koszty podróży służbowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, osób 

obsługujących biuro w Brukseli obejmują: noclegi, wyżywienie, paliwo, opłaty 

parkingowe, opłaty związane z transportem z lotniska i na lotnisko oraz bilety lotnicze, 

kolejowe lub autobusowe.  

Z dotacji nie mogą być dokonywane wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne.  

Dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji rolniczych 

w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych, w formie dotacji celowej, w latach 

2021–2026, tak jak dotychczas, będzie udzielane Krajowej Radzie Izb Rolniczych na jej 

wniosek o udzielenie dotacji. Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie 

składała do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 stycznia roku, 

którego dotyczy wniosek. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie sporządzała kalkulację 

kosztów na podstawie kalkulacji jej kosztów oraz kalkulacji kosztów organizacji rolniczych, 

które organizacje te będą przekazywały Krajowej Radzie Izb Rolniczych w terminie do dnia 

31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy wniosek. Natomiast w 2021 r. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych złoży przedmiotowy wniosek w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie rozporządzenia wraz z kalkulacją kosztów, zawierającą wydatki poniesione 

od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz koszty planowane. Organizacje rolnicze przekażą Krajowej 

Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów, zawierające wydatki poniesione od dnia 

1 stycznia 2021 r. oraz koszty planowane w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia.  
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Dotacja celowa będzie przekazywana Krajowej Radzie Izb Rolniczych, na jej wniosek, 

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie przekazywała organizacjom rolniczym należącym do 

ponadnarodowych organizacji rolniczych innych niż Komitet Rolniczych Organizacji 

Zawodowych (COPA) i Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) środki 

z dotacji w dwóch transzach w formie refundacji poniesionych wydatków. W ramach 

pierwszej transzy Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie dokonywała refundacji wydatków 

poniesionych przez te organizacje rolnicze na sfinansowanie składek członkowskich 

i kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 

innych niż Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Główny Komitet 

Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Natomiast w ramach drugiej transzy, Krajowa Rada 

Izb Rolniczych będzie dokonywała refundacji wydatków poniesionych przez te organizacje 

rolnicze na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach 

organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych innych niż COPA 

i COGECA. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie dokonywała refundacji na podstawie 

przedłożonych przez poszczególne organizacje rolnicze dokumentów księgowych i wyciągów 

bankowych, potwierdzających zapłatę całości zobowiązań.  

W odniesieniu do organizacji rolniczych zrzeszonych w Komitecie Rolniczych Organizacji 

Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) przyjęto, 

podobnie jak to miało miejsce w latach 2018–2020, iż Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie 

opłacała całość składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitecie 

Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości 

Rolniczej (COGECA) za organizacje rolnicze inne niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, na 

rachunek bankowy Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) po wystawieniu 

przez tę ponadnarodową organizację rolniczą faktur na Krajową Radę Izb Rolniczych. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie z własnych środków opłacała te koszty w części 

nieobjętej dotacją. W strukturze Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) 

przyjęta jest zasada składki narodowej, toteż zgodnie z ustalonym sposobem fakturowania 

opłat z tytułu tych kosztów, w fakturach wystawianych na Krajową Radę Izb Rolniczych jest 

podawany dotychczasowy procentowy udział poszczególnych organizacji rolniczych 

w składce członkowskiej i kosztach obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych 

Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej 
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(COGECA). Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie dokonywała organizacjom rolniczym – 

członkom COPA-COGECA refundacji poniesionych wydatków na sfinansowanie kosztów 

uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych na 

podstawie przedłożonych przez poszczególne organizacje rolnicze dokumentów księgowych 

i wyciągów bankowych, potwierdzających zapłatę całości zobowiązań.  

Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie powyższe dokumenty weryfikowała, tzn. dokona ich 

sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Weryfikacja pod 

względem merytorycznym oznacza sprawdzenie zgodności poniesionych wydatków z celami 

i rodzajami kosztów, w ramach tych celów, które są objęte dotacją celową i zgodności 

z kalkulacją kosztów dla poszczególnych organizacji rolniczych. Sprawdzenie dokumentów 

pod względem formalno-rachunkowym oznacza ich kontrolę w zakresie zgodności 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) 

oraz kontrolę pod względem błędów rachunkowych. Natomiast zaakceptowanie 

zweryfikowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych przedłożonych przez poszczególne 

organizacje rolnicze dokumentów księgowych i wyciągów bankowych, potwierdzających 

poniesione wydatki, oznacza, że Krajowa Rada Izb Rolniczych potwierdza prawidłowość 

przedłożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 

i wyraża zgodę na refundację. 

Podział dotacji celowej na transze ma na celu umożliwienie organizacjom rolniczym 

sukcesywnego opłacenia kosztów związanych z uczestnictwem w strukturach 

ponadnarodowych organizacji oraz zapewnienie przede wszystkim terminowego opłacania 

składek członkowskich oraz kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych. Środki finansowe na uregulowanie tych kosztów organizacje 

rolnicze będą otrzymywały w pierwszej transzy. 

Całość dotacji Krajowa Rada Izb Rolniczych rozliczy w formie sprawozdania przedłożonego 

w terminie wskazanym w umowie.  

Projektowane rozporządzenie określa w załączniku katalog rodzajów kosztów objętych 

dofinansowaniem w ramach dotacji. Katalog ten służy doprecyzowaniu rodzajów kosztów, 

które mogą być objęte dotacją celową oraz uporządkowaniu struktury kalkulacji kosztów 

przedkładanych przez organizacje rolnicze poprzez właściwe przyporządkowanie 

poszczególnych wydatków do określonych rodzajów kosztów. Takie rozwiązanie było już 
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zastosowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. oraz 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. 

Projekt rozporządzenia określa również tryb składania wniosku o udzielenie dotacji celowej, 

tryb zawierania umowy między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a Krajową Radą 

Izb Rolniczych, tryb zawierania umów o udzielenie dotacji celowej miedzy Krajową Radą Izb 

Rolniczych a poszczególnymi organizacjami rolniczymi. Krajowa Rada Izb Rolniczych 

odpowiada przed ministrem właściwym do spraw rolnictwa za wydatkowanie środków 

z dotacji celowej i za rozliczenie całości dotacji. Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 126 

ustawy o finansach publicznych, dotacje są środkami z budżetu państwa podlegającymi 

szczególnym zasadom rozliczania, elementy umowy zawieranej między ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa a Krajową Radą Izb Rolniczych zostały określone w art. 35b 

ust. 1d projektowanej ustawy. Elementy te są zgodne z przepisami ustawy o finansach 

publicznych, a w szczególności z art. 168 tej ustawy. Przepis tego artykułu stanowi, iż dotacje 

w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym 

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 3, podlegają zwrotowi do budżetu 

państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia 

określonego w tym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem art. 151 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych. Dotacja ta, w myśl cytowanego przepisu, wymaga zwrotu w terminie do dnia 31 

stycznia następnego roku. W latach ubiegłych, corocznie w umowie o udzielenie dotacji 

termin zwrotu części niewykorzystanej dotacji określany był do dnia 15 stycznia roku 

następnego, tj. w terminie złożenia przez Krajową Radę Izb Rolniczych sprawozdania 

z wykorzystania dotacji w danym roku. Sprawozdanie to zawierało wykaz kwot zwróconych 

do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz terminów ich zwrotu. Ponadto, zgodnie 

z postanowieniami tej umowy, Krajowa Rada Izb Rolniczych zobowiązana była na piśmie 

poinformować Ministra o przyczynach niewykorzystania części dotacji.  

Krajowa Rada Izb Rolniczych po zawarciu umowy z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa będzie informowała organizacje rolnicze o możliwości zawierania z tymi 

organizacjami umowy o udzielenie dotacji celowej. Elementy tej umowy zostały określone 

w art. 35b ust. 2c ustawy o izbach rolniczych. Umowa ta będzie zawierała co najmniej 

postanowienia dotyczące warunków udzielenia dotacji celowej, terminu i warunków zwrotu 

niewykorzystanej części dotacji oraz trybu przeprowadzenia przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych kontroli w organizacjach w zakresie prawidłowości wykorzystania przez te 
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organizacje dotacji celowej. Przewiduje się, że Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie mogła 

w ramach tej kontroli żądać od organizacji udzielania wyjaśnień i informacji w terminie przez 

nią określonym, dostarczania lub udostępniania dodatkowych dokumentów w terminie przez 

nią określonym oraz wydawać zalecenia w zakresie usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

W projekcie rozporządzenia określono też elementy, jakie powinna zawierać informacja 

dotycząca uczestnictwa organizacji w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, którą 

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest zobowiązana przedkładać ministrowi właściwemu do 

spraw rolnictwa, corocznie w terminie do dnia 15 stycznia, zgodnie z art. 35b ust. 4a ustawy 

z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz tryb opracowania tej informacji. 

Przewiduje się, że informacja ta będzie zawierała daty i tematykę posiedzeń oraz opis 

prezentowanych stanowisk.  

Mając powyższe na uwadze oraz ze względu na potrzebę wykonania przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa nałożonych na niego obowiązków na podstawie ustawy 

o izbach rolniczych, proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

projektowanego rozporządzenia umożliwi polskim organizacjom terminowe regulowanie 

płatności z tytułu wysokich kosztów członkostwa w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych oraz umożliwi uruchomienie procedury udzielenia dotacji celowej w 2021 r. 

Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera norm technicznych, w związku z powyższym nie 

podlega notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.  

Projektowane rozporządzenie zostanie zgłoszone do Wykazu prac legislacyjnych 

i programowych Rady Ministrów. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania i rozliczania 

dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji 
rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących 

interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii 

Europejskiej.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Sekretarz Stanu Szymon Giżyński  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Michał Zamecki Naczelnik Wydziału Dialogu Społecznego i Współpracy z 

Samorządem w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej 

tel. 22 623 13 76, mail: michal.zamecki@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia 

15 czerwca 2021 r.  

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe  

ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o 

izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1027 oraz z 2021 r. poz. …) 

   

 

Nr w wykazie prac:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1.  Jaki problem jest rozwiązywany? 

Polskie organizacje rolnicze reprezentują polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE. Organizacje te prowadzą lobbing 

na rzecz rolnictwa i producentów rolnych w krajach członkowskich UE. Koszty uczestnictwa polskich organizacji 

rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych są wysokie, dlatego też koszty te będą w latach 2021–

2026, podobnie jak w latach ubiegłych, dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

2.  Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie reguluje całość spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej 

przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z udziałem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz 

organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych, w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych 

reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE w latach 2021–2026. W projekcie 

rozporządzenia przewidziano, iż dofinansowanie będzie obejmowało: składki członkowskie – w 99% ich wysokości, 
koszty obsługi w języku polskich prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy 

zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – w 99% kosztów, koszty uczestnictwa w 

konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych 
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE – do 95% kosztów oraz koszty 

funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz 

organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w 
Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 95% kosztów. Dotacja celowa będzie udzielana 

Krajowej Radzie Izb Rolniczych w drodze umowy między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a Krajową Radą 

Izb Rolniczych, po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych o udzielenie dotacji celowej. Dotacja będzie 

przekazywana Krajowej Radzie Izb Rolniczych na jej wniosek w ciągu 14 dni. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie 
przekazywała organizacjom rolniczym należącym do ponadnarodowych organizacji rolniczych innych niż Komitet 

Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), środki z dotacji 

w dwóch transzach. Pierwsza transza będzie przeznaczona na refundację składek członkowskich i kosztów obsługi w 
języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Druga transza będzie przeznaczona na refundację 

kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych 

organizacji rolniczych. Odnośnie do organizacji rolniczych należących do Komitetu Rolniczych Organizacji 

Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), Krajowa Rada Izb Rolniczych 
będzie opłacała całość składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w COPA-COGECA. Krajowa 
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Rada Izb Rolniczych będzie refundowała organizacjom rolniczym należącym do COPA-COGECA wydatki poniesione 
na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych 

organizowanych przez COPA-COGECA. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie dokonywała organizacjom rolniczym 

refundacji poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych przez te organizacje kopii dowodów księgowych i 
wyciągów bankowych, potwierdzających zapłatę całości zobowiązań, po ich zweryfikowaniu i zaakceptowaniu. Całość 

dotacji Krajowa Rada Izb Rolniczych rozliczy w formie sprawozdania przedłożonego w terminie wskazanym w umowie. 

W projekcie rozporządzenia zostały również wprowadzone przepisy przejściowe związane z udzieleniem dotacji celowej 

w 2021 r. m.in. dotyczące składania przez Krajową Radę Izb Rolniczych wniosku o udzielenie dotacji celowej w 2021 r., 
poziomu dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych oraz sposobu dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji 

rolniczych w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości 
Rolniczej (COGECA). W projekcie rozporządzenia określono również elementy informacji z uczestnictwa polskich 

organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych, którą Krajowa Rada Izb Rolniczych 

będzie przedkładała ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w terminie do dnia 15 stycznia oraz tryb opracowania 
tej informacji. Informacja ta będzie zawierała tematykę wszystkich przedsięwzięć, w których organizacje rolnicze 

uczestniczyły w związku z pracami w ponadnarodowych organizacjach rolniczych oraz opis stanowisk prezentowanych 

na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych.  

Założonych celów nie da się osiągnąć inaczej tylko za pomocą rozwiązań legislacyjnych. 

3.  Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W COPA –COGECA takie kraje jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania zaliczone są do pierwszej, 
najwyższej grupy, do której należy także Polska. Składka narodowa do COPA – COGECA każdego z tych krajów, 

podobnie jak Polski, przekracza 300 000,00 euro rocznie (dane z Biura COPA – COGECA). W Wielkiej Brytanii i w 

Niemczech organizacje rolnicze nie otrzymują żadnej pomocy finansowej ze strony państwa. W tych krajach działalność 

organizacji rolniczych, w tym na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych, finansowana jest wyłącznie ze składek 

członkowskich.  

4.  Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

izby rolnicze  1  Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi  

Umożliwienie 

skorzystania z 
dofinansowania 

przeznaczonego na 

pokrycie kosztów 

udziału  

w ponadnarodowych 
organizacjach 

rolniczych.  

związki zawodowe rolników 

indywidualnych  

3 

społeczno – zawodowe 

organizacje rolników 

4 

organizacje pracodawców 

zrzeszające pracodawców rolnych 

1 

stowarzyszenia zrzeszające 

młodych rolników  

1 

5.  Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do następujących organizacji: NSZZ RI „Solidarność”, Związek Zawodowy 
Rolnictwa SAMOOBRONA, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy 

Rolników „Ojczyzna”, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacja Branżowych Związków 

Producentów Rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców Rolnych, 
Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, 

Związek Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, 

Związek Młodzieży Wiejskiej, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club  

oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
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(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 4 4 4 4 4 4      24 

budżet państwa 4 4  4 4 4 4      24  

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem -4 -4 -4 -4 -4 -4      -24 

budżet państwa -4 -4 -4 -4 -4 -4       -24 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

W 2021 r. dotacja celowa została określona w budżecie ministra właściwego do spraw 

rolnictwa w części 32 – Rolnictwo. 

W latach 2022–2026 środki finansowe na dotację celową będą również planowane w 

ramach części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

rolnictwa.  

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

W 2021 r. wysokość dotacji celowej dla poszczególnych organizacji rolniczych oraz 

wysokość dofinansowania poszczególnych rodzajów kosztów określonych w projekcie 
rozporządzenia znana będzie po złożeniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych wniosku o 

udzielenie dotacji celowej wraz z kalkulacją kosztów.  

W 2020 r. dotacja celowa w wysokości 4.500.000,00 zł została przeznaczona na 

dofinansowanie:  

– składek członkowskich – 2.549.755,99 zł  

– kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych – 496.564,20 zł  

– kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 1.026.371,81 zł  

– kosztów prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli – 

427.308,00 zł.  

W latach poprzednich dotacja celowa wynosiła:  

W 2019 r. dotacja celowa wynosiła 4.000.000,00 zł, w tym przeznaczono na 

dofinansowanie:  

– składek członkowskich – 2.116.877,39 zł,  

– kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych – 426.751,11 zł,  

– kosztów związanych z uczestnictwem w konferencjach, kongresach, w posiedzeniach 

organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 733.032,62 zł,  

– kosztów związanych z prowadzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w 

Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich 

uczestnictwa w COPA – COGECA – 325.897,00 zł.  

W 2018 r. dotacja celowa wynosiła 4.000.000,00 zł, w tym przeznaczono na 
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dofinansowanie:  

– składek członkowskich – 2.085.836,39 zł,  

– kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych – 417.299,85 zł,  

– kosztów związanych z uczestnictwem w konferencjach, kongresach, w posiedzeniach 

organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 1.085.535,48 

zł,  

– kosztów związanych z prowadzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w 

Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich 

uczestnictwa w COPA – COGECA – 231.532,00 zł. 

 W 2017 r. dotacja celowa wynosiła 4.000.000,00 zł, w tym przeznaczono na 

dofinansowanie:  

– składek członkowskich – 1.991.789,88 zł, 

– kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych – 407.041,39 zł, 

– kosztów związanych z uczestnictwem w konferencjach, kongresach, w posiedzeniach 

organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 1.415.369,83 

zł, 

– kosztów związanych z prowadzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych i 

organizacje rolnicze biur w Brukseli w zakresie ich uczestnictwa w COPA – 

COGECA – 185.798,90 zł.  

W 2016 r. dotacja celowa wynosiła 4.000.000,00 zł, w tym przeznaczono na 

dofinansowanie: 

– składek członkowskich – 2.025.192,02 zł,  

– kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych 

organizacjach rolniczych – 412.670,97 zł,  

– kosztów związanych z uczestnictwem w konferencjach, kongresach, w posiedzeniach 

organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 1.375.938,72 

zł, 

– kosztów związanych z prowadzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych i 
organizacje rolnicze biur w Brukseli w zakresie ich uczestnictwa w COPA – 

COGECA – 186.198,29 zł.  

W 2015 r. dotacja celowa wynosiła 4.000.000,00 zł, w tym przeznaczono na 

dofinansowanie: 

– składek członkowskich – 1.978.736,07 zł,  

– kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach 

rolniczych – 389.306,93 zł,  

– kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, w posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 1.433.271,56 zł,  

– kosztów związanych z prowadzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych i 

organizacje rolnicze biur w Brukseli w zakresie ich uczestnictwa w COPA – 

COGECA – 198.685,44 zł.  

W 2014 r. dotacja celowa wynosiła 3.500.000,00 zł, w tym przeznaczono na:  

– składki członkowskie – 1.916.757,00 zł,  

– koszty obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych Organizacji 

Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej 

(COGECA) – 391.792,74 zł,  

– koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup 

roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych – 993.835,06 zł,  

– koszty funkcjonowania prowadzonych przez organizacje rolnicze biur w Brukseli, 
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poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 10 listopada 2014 r. – 

164.621,17 zł,  

– koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w 

Brukseli, obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich 

uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w 

Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – 32.994,03 zł. 

7.  Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także osoby niepełnosprawne i osoby starsze.  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Projekt rozporządzenia nie będzie miał także wpływu na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny oraz osób niepełnosprawnych i starszych.  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  
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9.  Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia organizacje rolnicze przekażą Krajowej 

Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów zawierające poniesione wydatki od 1 stycznia 2021 r. i koszty planowane. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia złoży do 

ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2021 r. wraz z kalkulacją kosztów 

obejmującą koszty poniesione od 1 stycznia 2021 r. i koszty planowane. W latach 2022–2026 organizacje rolnicze będą 

przekazywały Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok, którego dotyczy wniosek. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie składała do ministra wniosek o udzielenie dotacji w 

terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy wniosek.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Celem projektowanego rozporządzenia jest dofinansowanie kosztów uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w 

strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych w latach 2021–2026. Dlatego też miernikiem, który może być 
zastosowany jest liczba zatwierdzonych rocznych sprawozdań pod względem merytoryczno-finansowym. Zatwierdzenie 

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa przedstawionego przez Krajową Radę Izb Rolniczych rocznego 

sprawozdania oznaczać będzie, że został spełniony cel udzielenia dotacji i została ona wykorzystania zgodnie z 

przeznaczeniem.   

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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