UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia
2009 r. ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wprowadza do jej
tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 2 w ust. 2 w pkt 4 w lit. f wyraz "przetworów" zastępuje się wyrazem
"przetwórców";

2)

w art. 2 w ust. 2 w pkt 7 w lit. c wyrazy "owoców i warzyw" zastępuje się wyrazami
"owoców lub warzyw";

3)

w art. 3 w ust. 1 wyrazy "podmioty skupujące mleko" zastępuje się wyrazami
"podmioty skupujące";

4)

w art. 3 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "wartości w cenie netto" zastępuje się
wyrazami "wartości netto";

5)

w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) bydło i cielęta żywe,";

6)

w art. 3 w ust. 3 w pkt 3 w lit. b wyrazy "żywych zwierząt, o których mowa w lit. a"
zastępuje się wyrazami "żywych koni";

7)

w art. 3 w ust. 3 w pkt 6 w lit. a oraz w pkt 8 w lit. a wyraz "odsprzedaży" zastępuje się
wyrazem "odprzedaży";

8)

w art. 3 w ust. 3 w pkt 7 w lit. b "żywych zwierząt, o których mowa w lit. a" zastępuje
się wyrazami "żywego drobiu";
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9)

w art. 3 w ust. 5 w pkt 1 w lit. b w tiret trzecim wyrazy "za zbyty towar" zastępuje się
wyrazami "od zbytego towaru";

10)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b po wyrazach "funduszu promocji" dodaje się wyrazy
"za okresy kwartalne" oraz po wyrazach "przekazują tę kwotę" skreśla się wyrazy "w
wysokości za okresy kwartalne";

11)

w art. 6 w ust. 4 na końcu dodaje się wyrazy ", chyba że ustawa stanowi inaczej";

12)

w art. 8 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) terminy, w których zadania zostały zrealizowane;";

13)

w art. 9 w ust. 3 wyraz "zobowiązane" zastępuje się wyrazem "obowiązane";

14)

w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W skład komisji zarządzającej powołuje się osobę, która nie została skazana
prawomocnym

wyrokiem

za

umyślne

przestępstwo

przeciwko

mieniu,

wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
obrotowi gospodarczemu lub za umyślne przestępstwo skarbowe.";
15)

w art. 11 w ust. 9 wyrazy "Komisje zarządzające działają" zastępuje się wyrazami
"Komisja zarządzająca działa";

16)

w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Rozstrzygnięcia komisji zarządzającej zapadają w formie uchwał.";

17)

w art. 14 w pkt 1 i 2 wyrazy "w art. 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w art. 3 ust. 2".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 24 kwietnia 2009 r. ustawy o
funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, proponuje wprowadzenie do jej tekstu
17 poprawek.
W toku prac nad ustawą stwierdzono, że przepis art. 3 ust. 2 ustawy, w wersji
uchwalonej przez Sejm stanowi, iż wskazane w tym przepisie rzeczy ruchome są
przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT i od ich wartości wyrażonej ceną netto nalicza
się wpłaty na odpowiednie fundusze promocji. Zawarta w przepisie lista nie uwzględnia cieląt
i jagniąt. Również załącznik do rozporządzenia wykonawczego, którego projekt załączono do
projektu niniejszej ustawy nie zawiera cieląt i jagniąt. Tymczasem przepisy art. 3 ust. 3 pkt 2
lit. a oraz pkt 4 lit. a nakładają obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na
fundusze na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju cieląt
i jagniąt. Po ustaleniach dotyczących obecności cieląt i jagniąt w klasyfikacji towarów
opodatkowanych podatkiem VAT Senat uznał za zasadne uzupełnienie przepisu art. 3 ust. 2 o
wskazanie, że obowiązek naliczania wpłat na fundusze promocji dotyczy także zbycia cieląt
żywych. Poprawka nie objęła jagniąt ze względu na zaliczenie ich w klasyfikacji towarów
opodatkowanych podatkiem VAT do owiec żywych (poprawka nr 5).
Poprawką o istotnym znaczeniu jest również poprawka nr 14, która dotyczy przepisu
art. 11 ust. 2, w którym ustawodawca określa wymagania dotyczące osób kandydujących do
powołania i powołanych na członków komisji zarządzających funduszy promocji. W
brzmieniu uchwalonym przez Sejm przepis ten stanowi, że osoby takie nie mogą być skazane
prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa wskazane w przepisie.
Senat dostrzegł, że w przypadku wielu wysokich stanowisk takich jak: wojewoda,
Prezes Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezes
KRUS czy w przypadku pracowników samorządowych ujemną przesłanką zajmowania
stanowiska jest "popełnienie umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub
umyślnego przestępstwa skarbowego".
Zdaniem

Senatu,

ustawa

nakłada

na

kandydatów

na

członków

komisji

zarządzających funduszy promocji nieco wygórowane wymagania i dlatego proponuje nowe
brzmienie omawianego przepisu, które stanowi, że jedynie skazanie za przestępstwo umyślne
będzie stanowiło przeszkodę w powołaniu danej osoby w skład komisji zarządzającej.
Poprawka ta zmienia również redakcję przepisu w ten sposób, że zastępuje liczbę
mnogą rzeczownika "przestępstwa" na liczbę pojedynczą, co wyraźnie wskazuje, że
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z art. 11 ust. 2.
Pozostałe poprawki oznaczone numerami: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17
mają na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.

