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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę sto czterdzie-

ste ósme posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Mamy dzisiaj do rozpatrzenia zestawienie wniosków 

do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz nie-
których innych ustaw.

W trakcie posiedzenia zostały zgłoszone dwa wnioski. 
Pierwszy to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek; 
drugi wniosek – o wprowadzenie poprawki do ustawy, zgło-
szony przez panów senatorów Konopkę, Gruszczyńskiego 
i Kiliana.

W związku z tym mam pytanie do pana ministra… 
Witam pana ministra i państwa senatorów na posiedzeniu 
jeszcze raz.

Panie Ministrze, czy krótko mógłby się pan odnieść do 
tych poprawek, wniosków?.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
To znaczy ja tych poprawek nie widziałem…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Już pokazuję. 

To bardzo źle, że nie zostały przekazane. Ja oddam swoje. 
I proszę o zestawienie.)

To znaczy tak: generalnie rzecz biorąc jeśli chodzi 
o związek dzierżawców, pracodawców…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam… Proszę?
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Ta popraw-

ka jest jako druga w zestawieniu, poprawka Konopki, 
Gruszczyńskiego i Kiliana.)

A tu, przepraszam.
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tam, gdzie jest, 

że wyrazy… zastępuje się…)
No nie wiem… Mnie po prostu trudno jest prawnie się 

do tego ustosunkować.
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: To głosujemy 

czy nie?)
Nie no, pan przewodniczący…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Ja zgłosiłem 

wniosek o przyjęcie bez poprawek.)
Proszę?

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Ja wniosek 
o przyjęcie bez poprawek zgłaszam.)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: No to co, może nad przyjęciem bez po-

prawek…)
Nie, nie, bo pan mnie zapytał o stanowisko co do po-

prawek zgłoszonych… O to mi chodzi. Do poprawek zgło-
szonych.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Pan senator 
próbuje uzyskać szybciej odpowiedź.)

Nie, nie, ale… Jak mówię…
(Głos z sali: No to ja przepraszam.)
Nie, nie… Bo chyba się nie zrozumieliśmy…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Zrozumieliśmy 

się. Proszę spokojnie odpowiadać.)
To znaczy tak… Ja mówię spokojnie, odpowiadam. 

Powiem tak: jestem po rozmowie z ministrem Sawickim 
i nie jesteśmy przeciwni, żeby to, o czym rozmawialiśmy… 
Bo było to nazywane: związek dzierżawców, pracodaw-
ców… Przepraszam, taka była mowa. Trudno mi się odnieść 
prawnie do tych tu zapisów, bo jest kwestia… Pamiętam, 
że były poprawki zgłaszane w Sejmie i były wtedy również 
zgłoszone ogólnie rolnicze spółdzielnie produkcyjne. I to 
nie zostało przyjęte, o ile dobrze pamiętam. Został przyjęty 
zapis z nazwą organu naczelnego, czyli Krajowej Rady 
Spółdzielczej – to jest raz; po drugie, zrzeszony… Tak, 
Krajowej Rady Spółdzielczej w Cogeca… Dobrze mówię? 
I Związek Młodzieży Wiejskiej, który jest zrzeszony w or-
ganizacji CEJA, w ponadnarodowej organizacji młodych 
rolników, to znaczy tam są młodzi rolnicy. I dlatego trudno 
mi się odnieść do zapisu… prawnie w kontekście tego za-
pisu. Jak mówię, rozmawiałem na temat proponowanego 
związku pracodawców i dzierżawców, bo nawet wczoraj 
był na posiedzeniu komisji rolnictwa…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie. Na posiedzeniu komisji rolnictwa. Pani, która 

reprezentowała ten związek, mówi: proszę nas wpisać – do-
słownie tak mówiła – my nie chcemy pieniędzy, tylko chce-
my być reprezentowani. Ja mówię, że jest to dodatkowa… 
Chociaż jak zapis wejdzie, to każdy będzie beneficjentem 
– to nie podlega dyskusji.

Tak jak mówię, trudno mi się odnieść do tego, czy to, co 
tu się proponuje, to jest dobry zapis. Ja mówię: generalnie, 
tak jak powiedziałem, jestem po rozmowie i my jesteśmy 
w stanie dać poparcie, być za poparciem tej poprawki, tylko 
jest kwestia odpowiednich zapisów, żeby nie było potem 
jakichś reperkusji. Tylko o to chodzi.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 33)
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Chcę zwrócić uwagę, że tu nie chodzi o środki przezna-
czone na Copa, jak myśmy za pierwszym razem mówili, 
tylko o środki na wszystkie organizacje, które znajdują 
się w organizacjach europejskich, obojętnie, czy one będą 
w Brukseli, czy będą gdzieś indziej, czy jeszcze gdzieś 
indziej. Bo to nie dotyczy zapisu o, tak jak wcześniej my 
wszyscy mówiliśmy, Copa-Cogeca, tylko tu mówimy 
o działaniach bardzo szeroko otwartej autostrady.

Jeśli mogę poprosić Biuro Legislacyjne w tej sprawie… 
Czy nasze rozumienie jest słuszne, czy nie?

Główny Legislator 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Michał Gil:
W istocie poprawka została tak sformułowana, że jest 

bardzo szeroki jej zakres, tak.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.

Senator Marek Konopka:
Małe pytanie, w zasadzie do pana przewodniczącego: 

czy nie było takich reprezentacji w poprzedniej kadencji? 
Bo z tego, co wiem, wynika, że reprezentacje pracodawców 
już były w…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Tak, była taka reprezentacja, korzystała przez wiele lat, 

ale po kontrolach przeprowadzonych przez ministerstwo 
i UKS itd. doszło się do wniosku, że ta organizacja nie jest 
związkiem rolników indywidualnych w rozumieniu ustawy 
o izbach, tylko jest pracodawcą, czyli nie mieści się w tej 
ustawowej kategorii.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
I wycofały… Minister w zeszłym roku wycofał dofi-

nansowanie dla tej organizacji, uznając, że ta organizacja 
nie mieści się w tym prawie.

Senator Marek Konopka:
Panie Przewodniczący, pan zgłosił wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek, a tam są uwzględnione rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne. Czym się różnią rolnicze spół-
dzielnie produkcyjne od pracodawców rolnych? Bo ja tego 
nie rozumiem.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dlatego, że 
w artykule… jak czytałem przed chwilą…)

I rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą, z kolei pra-
codawcy, którzy zatrudniają w tym obszarze pracowników, 
nie mogą… Ja uważam, że im większa reprezentacja… No, 
chyba o to nam chodzi, żeby przedyskutować to, by było 
maksymalnie, jak tylko się da, żeby to prawo rzeczywiście 
służyło ogółowi.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Panie Ministrze, ja powiem tak: jeśli chodzi o zapis 

art. 266a, to jest wyraźnie napisane, że koszty związane 
z uczestnictwem Krajowej Rady Kas Spółdzielczej, działa-
jącej na podstawie… w Cogeca. Czyli najpierw trzeba być 
członkiem Cogeca, żeby korzystać z tego…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
A jeśli chodzi o ten zapis, który jest wprowadzany, to 

ja mam obawy, że jest to robienie autostrady, która da wej-
ście wszystkim takim organizacjom, a nie tej organizacji, 
o której my piszemy. I w Sejmie był rozstrzygany problem 
tego, że nie można tego zapisać, bo to są związki rolników 
indywidualnych… A my tu zmieniamy zapis o związkach 
rolników indywidulanych i wpisujemy spółdzielców, wpi-
sujemy pracodawców… I przez to w tym momencie mo-
żemy mieć dwadzieścia organizacji, które przyjdą, żeby 
korzystać z tego zapisu ustawowego.

Tak jak mamy niezapisane w projekcie sejmowym, że to 
dotyczy Copa-Gogeca, tylko wszystkich organizacji, które 
są… Europejskich, wszystkich. A więc nie tylko w Copa, 
nie w Cogeca, tylko we wszystkich, które się w tym miesz-
czą. I to dotyczy wszystkich organizacji. A więc my tu 
otworzylibyśmy autostradę dla wjazdu różnych organiza-
cji. Był sprzeciw w Sejmie, pamiętam, na posiedzeniach 
komisji, bo chodzi o to, żeby nie wpisywać… Tu zapis 
o spółdzielcach jest, Krajowa Rada Spółdzielcza jest enu-
meratywnie wymieniona. I ja to rozumiem tak, że mówimy 
tu o jednej instytucji. A w tym przypadku jeżeli zapisze-
my… damy szerokie rozumienie, to zmienimy treść, i to 
będzie zrobiona autostrada, która… I pan minister będzie 
miał niesamowity problem z tym, kogo uznać, kogo nie 
uznać – bo na jakiej podstawie będzie mógł powiedzieć, 
że ta organizacja ma prawo lub nie ma prawa?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Jeśli można, Panie Przewodniczący…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Proszę.)
Ja z panem mecenasem rozmawiałem w przerwie, bo 

szedł na posiedzenie komisji, więc dlatego rozmawialiśmy… 
Ewentualnie zapis… Jak mówię, ja cały czas myślałem 
o tym związku pracodawców i dzierżawców, i o zrzeszo-
nych w Geopa-Copa… No, bo tak jak jest zapis w przypad-
ku ZMW, że jest zrzeszony w organizacji ponadnarodowej 
CEJA, a w przypadku KRS, że w Cogeca…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ja mówię, że ja mam wątpliwość co do zapisu prawne-

go, jeśli… żeby nie było tego, o czym pan przewodniczący 
mówił. Bo tak to się otwiera furtkę dla wszystkich wyni-
kających z ustawy i dla pracodawców.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Tak, wszystkich pracodawców mamy wtedy…
(Głos z sali: I jest wtedy lepiej.)
I spółdzielców wszystkich – bo tu się mówi „Krajowej 

Rady”… A tym proponowanym zapisem wprowadzimy 
wszystkie spółdzielnie produkcyjne, no wszystkie.
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dotację, te organizacje – a na dzisiaj one nie są w Cogeca, 
nie są jeszcze wprost w CEJA – będą musiały udowodnić, 
zgodnie z tym ujęciem, że zostały przyjęte, przyjęte do 
tych organizacji. I dopiero jak będą przyjęte do tych orga-
nizacji, pan minister będzie mógł uruchomić środki na te 
organizacje. Ale będzie miał dylemat, jeśli zapiszemy tu, 
szeroko rozumiejąc, kto, co…

A tamta organizacja, która korzystała, rzeczywiście 
niewiele środków pobrała, chyba 3 tysiące euro czy ile tam 
tego było – nie pamiętam, jaka to była kwota…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, takiego rzędu są te środki, które oni brali. I gdyby 

nie kontrola, to, jak rozumiem, nie byłoby problemu i one 
dalej by tu funkcjonowały. Ale skoro kontrola ministra 
wykazała… to ja przynajmniej na tym etapie mam taką 
wiedzę, która je z tego eliminuje. A jeżeli państwo otworzą 
uliczkę, to ja tylko zapytam pana ministra, czy zabezpieczy 
środki dla wszystkich organizacji, które tam są.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Można dwa słowa, Panie Przewodniczący?
Nie, no… Żebyśmy się nie zadyskutowali, powiem 

w ten sposób. Jest grupa pracodawców – bo to jest grupa 
pracodawców – zwana Geopa-Copa, utworzona w 1993 r. 
Członkami organizacji Geopa-Copa są krajowe organizacje 
rolne, członkowie komitetu Copa oraz organizacje mające 
zezwolenie komitetu Copa na przystąpienie do organizacji, 
uprawnione do podjęcia negocjacji krajowych w zakresie 
układów zbiorowych… Komisja Europejska uznała repre-
zentowanych w Copa… dla pracodawców sektorze rolnym. 
I dlatego ja mówię: jak rozmawialiśmy… No, mówię, że 
jestem po rozmowie, po wczorajszym wniosku tej pani, 
która reprezentuje związek rolników… no, związek praco-
dawców, dzierżawców i pracodawców. Mówię, że jestem po 
rozmowie i my jako… Nie ma stanowiska rządy – mówię, 
żeby jasność w tej sprawie była. I niezależnie, co powie 
minister finansów – zresztą ja państwu to przedstawiałem 
– czy co po powie minister rolnictwa, to ustawodawca po 
prostu zrobi to, co zrobi. Ja tylko informuję, że jesteśmy 
ewentualnie za wpisaniem tejże organizacji, ale rozmawia-
liśmy tu o organizacji dzierżawców i…

(Głos z sali: I pracodawców.)
…i pracodawców zrzeszonych w Geopa-Copa. I wtedy 

taka by była konsekwencja tych zapisów, które były… 
Byłyby tu ZMW zrzeszone w CEJA, czyli w organizacji 
ponadnarodowej, i Krajowa Rada Spółdzielcza wymienia-
na z nazwy. Bo, tak jak powiedziałem… Nie wiem, czy 
dobrze pamiętam, ale był wniosek chyba posła Ajchlera, 
żeby wszystkie spółdzielnie tu dopisać, i myśmy byli temu 
przeciwni – bo to chyba nie oddaje istoty rzeczy w kwestii 
samej reprezentatywności… Dlatego, jak mówię, stanowi-
sko nasze, moje i ministra Sawickiego, jest takie, żeby ten 
związek dzierżawców i pracodawców tu dopisać, tylko, jak 
mówię, żeby była konsekwencja… To, co zaproponowano 
w poprawce poselskiej, czyli zapisanie konkretnie tego, 
co… Bo tu jest, jak mówię, kwestia spółdzielców i teraz 
trudno mi się do tego odnieść.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, jeśli mogę koledze wyjaśnić…
Zapis który jest w obowiązującej ustawie… to zna-

czy w teraz przyjętej przez Sejm, wymienia enumeratyw-
nie: Krajowa Rada Spółdzielcza w Głównym Komitecie 
Spółdzielczości Rolniczej – Cogeca. Czyli to jest wymie-
nione enumeratywnie. A zapis, który jest proponowany 
w tej chwili, jest szerokim zapisem, i nie wiadomo ile 
instytucji może po tym przyjść, bo prawo przyzwoli na 
wejście… A nam chodziło o przyznanie tych środków, tak 
zwanych… których jest tam w rezerwie ministra cztery… 
Chodziło o to, żeby dla tych organizacji to było przyznane, 
a nie dla wszystkich organizacji.

Myśmy już mieli podobny problem w Sejmie 
i w Senacie: dlaczego solidarność robotnicza nie może 
w to wejść, dlaczego inne organizacje innych pracodawców 
nie mogą wejść? Przecież już któryś raz z kolei tę ustawę 
poprawiamy i zawsze jest ten sam dylemat: czy zostanie 
zapis o związkach rolników indywidualnych, izbach rol-
niczych – i to tyle… W tej chwili w tym roku poszerzamy 
to dodatkowo, poszerzamy to o o dwie organizacje. Jedna 
organizacja jest enumeratywnie wymieniona, ta w Cogeca, 
a druga organizacja, która jest wymieniona, to ta w CEJA. 
I tylko tyle. Ustawodawca w Sejmie tak to przyjął. I dlatego 
w Sejmie nie było zgody na wpisanie szerokiej autostrady 
dla wjeżdżania innych… Bo środków finansowych nie ma 
tyle, żeby dać na to 20 milionów zł czy tam ile na różne 
organizacje, które mogą sobie zażyczyć…

Senator Piotr Gruszczyński:

Można?
Ja rozumiem, że ta organizacja… Przecież oni wyraźnie 

powiedzieli… Bo my mówimy cały czas o pieniądzach. 
Czy to oznacza, że jeśli my ich przyjmiemy, to oni będą 
musieli z tej puli dostać jakieś pieniądze?

(Głos z sali: Tak.)
Będą musieli? Dobra, to dajmy im 1% – tak to załóżmy. 

Bo mnie się wydaje, że jeżeli pojawi się tego rodzaju orga-
nizacja, która będzie chciała uczestniczyć i będzie chciała 
wyłożyć własne pieniądze, a będzie działała w obszarze 
rolniczym, to… Dlaczego my nie mielibyśmy poprzez nich 
wzmocnić głosu polskiego rolnictwa?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Mogę odpowiedzieć koledze jedno?
Pamiętajmy, że środki zostały przyjęte dla tejże… 

No, mówmy dosłownie: dla tej organizacji Copa-Cogeca, 
nie na inne organizacje. Ale nie mogliśmy tego zapisać 
w poprzednich ustawach tak, żeby to było enumeratyw-
nie wymieniane, więc wpisaliśmy, szeroko to rozumiejąc, 
organizacje rolników indywidualnych, społeczno-zawo-
dowe. Bo takie kółka są przecież dla indywidualnych, są 
społeczno-zawodowe… I to jest w tym szerokim zapisie. 
A w tej chwili, jeszcze raz to powtarzam, rozszerzamy 
ten zakres o dwie organizacje, czyli dodajemy je do tego, 
co było dotychczas. Czyli poszerzyliśmy to. Żeby dostać 
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Nie ma nikogo wstrzymującego się.
Wniosek nie przeszedł.
Przechodzimy do wniosku drugiego.
Kto jest za przyjęciem wniosku drugiego, czyli po-

prawki pierwszej pana senatora Konopki, Gruszczyńskiego 
i Kiliana? (6)

Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał? (1)
Teraz mamy drugi zestaw poprawek. Nad nimi możemy 

głosować blokiem, bo to poprawki, które wcześniej były 
poprawkami komisji, zostały przyjęte już wcześniej.

Kto jest za? (11)
(Głos z sali: Jednogłośnie)
Dziękuję. Nie ma już potrzeby dalszego głosowania.
Sprawozdawcą był przedtem senator Chróścikowski 

i dalej nim zostaje.
Dziękuję panu ministrowi, dziękuję panom senatorom, 

naszemu sekretariatowi.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Wnioskodawca. Proszę wnioskodawcę.

Senator Marek Konopka:
No, właśnie mówię, są dwa wnioski: jeden – o przyjęcie 

bez poprawek, a drugi – o przyjęcie z tą naszą poprawką. 
I myślę, że wiemy już wszystko, o co chodzi, stanowiska 
nie ma… Głosujemy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dobra. Jest wniosek, w związku z tym zamykam część 

dyskusyjną.
Przechodzimy do głosowania.
Mamy, według kolejności z zestawienia poprawek… 

Wniosek pierwszy, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem wniosku bez poprawek? (5)
Kto jest przeciw? (6)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 49)
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