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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 34. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2021 r. ustawę  

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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U S TAWA  

z dnia 8 lipca 2021 r.  

o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw
1) 

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, 

                                                 

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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c) wysokości dofinansowania z podziałem na organizacje rolnicze, 

którym zostanie udzielone to dofinansowanie, oraz poszczególne 

koszty, 

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) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:  

„4b. 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 
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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 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. 4b, 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 



4 

 

 

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.”. 

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. 2
1
 dodaje się art. 2

2
 w brzmieniu:  

„Art. 2
2
. 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 
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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. 

 

 

  

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


