
Warszawa, dnia 18 czerwca 2008 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o społeczno – zawodowych organizacjach rolników, ustawy

o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

(druk nr 160)

I. Cel i przedmiot ustawy

Nowelizacja zmierza do stworzenia podstawy prawnej do corocznego przekazywania

środków budżetowych 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.

Koszty te w latach 2006 i 2007 dofinansowywane były na zasadach określonych w

ustawie o izbach rolniczych. Dofinansowanie udzielane było Krajowej Radzie Izb Rolniczych

z budżetu państwa, na podstawie umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a

ministrem właściwym do spraw rolnictwa. Przepisy te miały charakter epizodyczny, w

związku z czym w 2008 r. brak jest podstaw do kierowania środków budżetowych na te cele.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Nowelizacja wypracowana została na podstawie dwóch projektów, tj. projektu

poselskiego – druk nr 439, z dnia 26 marca 2008 r. oraz  projektu poselskiego – druk nr 441, z

dnia 7 lutego 2008 r., skierowanych do pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi.

Projekt z druku nr 439 przewidywał inny, niż dotychczas sposób dotowania tej

działalności, tj. nie poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych lecz bezpośredni na wniosek

poszczególnych organizacji (społeczno-zawodowych organizacji rolników, związków
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zawodowych oraz izb rolniczych) na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do

spraw rolnictwa.

Sejm, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r., przyjął rozwiązanie utrzymujące

dotychczasowy tryb udzielania dotacji, tj. poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych.

III. Uwagi szczegółowe

W art. 4 nowelizacji wskazuje się źródło pokrycia w 2008 r. 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. Należałoby wyjaśnić w trakcie prac nad ustawą, czy

środki takie były rzeczywiście określone w trakcie prac nad budżetem, czy też dopiero ta

nowelizacja ma dać podstawę do skierowania środków budżetowych na te cele. Wyjaśnienie

tej kwestii da podstawę do właściwej redakcji przepisu.

Hanna Kaśnikowska - główny legislator


