
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia: 16 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 152 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk 

senacki nr 917, druki sejmowe nr 3365, 3403 i 3403-A). 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jerzy 

Chróścikowski, Piotr Gruszczyński, Jan Maria Jackowski, Wiesław 

Kilian, Andrzej Kobiak, Marek Konopka, Grzegorz Wojciechowski, 

Roman Zaborowski; 

 

  goście: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 podsekretarz stanu Zofia Szalczyk ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Finansów: 

 radca ministra w Departamencie Wspierania Polityk 

Gospodarczych Piotr Biały, 

 starszy specjalista w Departamencie Wspierania Polityk 

Gospodarczych Edyta Sokołowska, 

 przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Federacji 

Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk 

poinformowała, że ustawa stanowi wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., w szczególności w zakresie wskazania organów odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie systemu finansowania i monitorowania programów i płatności w ramach 

wspólnej polityki rolnej, uregulowania zasad przepływu środków na realizację tej 

polityki, warunków wypłaty wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa i zaliczek 

beneficjentom niektórych działań i poddziałań oraz pomocy technicznej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, a także wykazu beneficjentów 

wspólnej polityki rolnej. Ustawa w znacznej mierze powtarza rozwiązania przyjęte 

w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków z budżetu Unii 

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (zwanej dalej 

ustawą o uruchamianiu środków). Zachowane zostały m.in. procedury udzielenia 

akredytacji dla agencji płatniczych i jednostki koordynującej. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił trzy uwagi o charakterze legislacyjnym 

i redakcyjnym. 
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Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który 

komisja przyjęła jednogłośnie.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Marię Jackowskiego. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 917 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


