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Posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (152.) 

w dniu 16 czerwca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk senacki 
nr 917, druki sejmowe nr 3365, 3403 i 3403-A).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest to nasze sto pięćdziesiąte drugie posiedzenie.
Witam państwa na naszym posiedzeniu. Witam serdecz-

nie panią minister Zofię Szalczyk z Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, panią Aleksandrę Szelągowską, dyrektor 
Departamentu Finansów, pana Mirosława Migałę, dyrektora 
Biura Finansowo-Księgowego w Agencji Rynku Rolnego, 
pana Jarosława Wojtowicza, zastępcę prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witam również 
gości z Ministerstwa Finansów, panią Edytę Sokołowską, 
głównego specjalistę w Departamencie Wspierania Polityk 
Gospodarczych, pana Piotra Białego, radcę ministra 
w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych. 
Witam wszystkich, którzy zechcieli przyjąć nasze zaprosze-
nie. Witam państwa senatorów, jak również pracowników 
naszego biura i pana legislatora.

Proponowałbym, żebyśmy od razu przeszli do meritum.
Mamy dzisiaj do rozpatrzenia ustawę o finansowaniu 

wspólnej polityki rolnej, którą znajdziecie państwo w druku 
senackim nr 917 i w drukach sejmowych nr 3365, 3404 
i 3403-A.

Jeśli można, prosiłbym panią minister o przedstawienie 
tej ustawy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie, 
Panowie!

Procedowana dzisiaj przez komicję ustawa o finan-
sowaniu wspólnej polityki rolnej wdraża do przepisów 
krajowych przepisy europejskie, a w szczególności rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1306/2013 
z 17 grudnia 2013 r. Ustawa ta określa zadania jednostek 
obsługujących cały proces przyznawania pomocy, wypłaty 
pomocy, a potem ewentualnych konsekwencji związanych 
z nienależną wypłatą pomocy. Ustawa określa zadania 
instytucji akredytującej, agencji płatniczych, instytucji 
certyfikującej, jednostki koordynacyjnej i koordynującej, 

a ponadto określa też zasady wyprzedzającego finanso-
wania podmiotów publicznych oraz udzielania pożyczek 
innym podmiotom niż podmioty publiczne. Tak najogólniej, 
w dużym skrócie, to tyle.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy można prosić przedstawiciela Biura Legislacyjnego 

o przedstawienie uwag?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Tak, oczywiście. Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Nazywam się Michał Gil, reprezentuję Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Mam trzy uwagi do ustawy. Pierwsza dotyczy art. 13 

i 15 ustawy. Otóż formą wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego i lokalnych grup działania jest pożyczka ze 
środków budżetu państwa przeznaczona na wyprzedzające 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na 
realizację wybranych operacji. W przypadku gdy pożyczka 
zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobrana nienależnie bądź w nadmiernej wysokości, podlega 
ona zwrotowi. I to nie budzi żadnych wątpliwości, żadnych 
kontrowersji, jest to prawidłowy mechanizm. Jednakże 
ustawa przewiduje jeszcze jeden negatywny skutek wy-
korzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobrania nienależnie bądź w nadmiernej wysokości. A mia-
nowicie, w takim przypadku beneficjent, czyli jednostka 
samorządu terytorialnego lub lokalna grupa działania, ma 
trzyletni zakaz korzystania z tej formy pomocy. Oczywiście 
celem tego przepisu jest wprowadzenie pewnego rodzaju 
sankcji za zachowania niezgodne z zasadami. Ale należy 
pamiętać o tym, że nadmierne lub nienależne pobranie 
środków może wynikać czasami z przyczyn, które leżą po 
stronie banku udzielającego pożyczki…

(Wypowiedz poza mikrofonem)
Ależ oczywiście.
Wsparcie w postaci pożyczki następuje w drodze umo-

wy, która wymaga współdziałania dwóch stron i może się 
zdarzyć, że nadmierne pobranie lub nienależyte pobranie 
– szczególnie to pierwsze – będzie wynikało z przyczyn, 
które nie zależą od strony. Wyobraźmy sobie hipotetyczną 
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nowej. Przepis w obecnym brzmieniu, niezależnie od tego, 
jak się go będzie interpretować, zawsze będzie skutkował 
tym, że z chwilą wydania nowych przepisów stara akredy-
tacja utraci moc. I to jest, moim zdaniem, błąd. Trzeba tutaj 
dążyć do takiej sytuacji, żeby była stara akredytacja i nowa. 
Ewentualnie, jeżeli byłby z tym jakiś problem, to można 
rozważać inne rozwiązanie, to znaczy w starej ustawie, tej 
z 2006 r., wprowadzić przepis, który powie, że skutek tej 
nowej akredytacji będzie się odnosił również do tej starej 
ustawy, ale to jest alternatywne rozwiązanie. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu legislatorowi za te wszystkie uwagi. 

Rozumiem, że za chwilę pani minister się do nich odniesie.
Ja mam pytanie do pani minister: czy rzeczywiście 

w tym przepisie, którego dotyczy pierwsza uwaga pana 
legislatora, dałoby się skreślić tę sankcję, czy nie? Czy 
dużo było takich nadużyć i z tego powodu państwo chcą 
wprowadzić te restrykcje? Dotychczas nie było tego zapisu 
i jakoś to wsparcie funkcjonowało. Dlatego się zastana-
wiam, czy rzeczywiście bardziej rygorystyczny przepis jest 
tutaj potrzebny, czy potrzebne są takie sankcje. Wydaje mi 
się, że w poprzednich latach, kiedy te pożyczki były uru-
chamiane, nie było… No, przecież to funkcjonowało. No 
więc czy takie kary są potrzebne? No, potencjalnie mogą 
się znaleźć tacy, którzy nie dołożą wszelkich starań, i trzeba 
będzie kary nakładać. Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Uważamy, że te zapisy są prawidłowe. One przenoszą 

po prostu to, co jest przewidziane w ustawie o finansach 
publicznych, do tej ustawy.

Ja może poproszę, żeby bardziej szczegółowo usto-
sunkowała się do uwag pana legislatora pani dyrektor 
Szelągowska, która przygotowywała projekt tej ustawy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Pani Minister.
Proszę, Pani Dyrektor.

Dyrektor Departamentu Finansów 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Aleksandra Szelągowska:
Zacznijmy od tego, że pożyczki udzielane są przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego z dotacją z budżetu państwa, 
czyli budżet państwa dopłaca do oprocentowania tych 
pożyczek. A więc jest to de facto wydatek z rozchodów 
budżetu państwa, można by to tak określić. W związku 
z tym zastosowaliśmy takie same regulacje, jakie obowią-
zują w odniesieniu do dotacji budżetowych, również do 
tego rodzaju pożyczek. Są to zwrotne pożyczki z bardzo 
niewielkim oprocentowaniem, które są spłacane ze środków 
europejskich w momencie, kiedy jednostka samorządu te-
rytorialnego rozliczy się z agencją restrukturyzacji. Innymi 

sytuację, że bank przez pomyłkę przekaże na rachunek 
bankowy beneficjenta wyższą kwotę. I wtedy niestety ten 
skutek w postaci trzyletniego wykluczenia z prefinanso-
wania w świetle omawianych przepisów będzie musiał 
mieć zastosowanie. W związku z tym proponuję ograniczyć 
odpowiedzialność beneficjentów. Można podejść do tego 
na kilka sposobów. Najbardziej radykalnym podejściem 
byłoby po prostu niewprowadzanie odpowiedzialności 
w postaci wykluczenia z prefinansowania za nadmierne lub 
nienależne pobranie środków. Można próbować to bardziej 
zniuansować, to znaczy ustalić, jakie zachowania zasługują 
na taką sankcję, a jakie nie. I ja zaproponowałem w opinii, 
aby to były takie przypadki, w których przyczyny leżą 
wyłącznie po stronie beneficjenta. Ale oczywiście to jest 
temat do dyskusji, możemy się zastanawiać, czy… Może to 
być kwestia zawinienia, może to dotyczyć również takich 
przypadków, kiedy błąd jest popełniony przez obie strony 
umowy. I do tego zmierza moja pierwsza uwaga.

Panie Przewodniczący, czy chciałby pan, żebym kon-
tynuował, czy żebym dał szansę odniesienia się do przed-
stawionych…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze.
Uwaga druga – najmniejszego kalibru, że tak powiem 

– dotyczy kwestii, jak sądzę, czysto redakcyjnej. Art. 23 
ust. 1 stanowi, że: „jednostki sektora finansów publicznych, 
realizujące operacje w ramach pomocy technicznej objętej 
PROW 2014–2020, otrzymują środki z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 
ponoszonych na realizację tych operacji zgodnie z klasy-
fikacją dochodów, wydatków, przychodów itd., określoną 
w przepisach” pewnego rozporządzenia. Powtórzę: otrzy-
mują środki zgodnie z klasyfikacją. Wysoka Komisjo, ja 
mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z niezręcznym 
sformułowaniem. To rozporządzenie określa sposób klasy-
fikacji tych środków… Ja wiem, że ministerstwo ma inne 
zdanie w tej sprawie, więc pozostawiam to do oceny komi-
sji, ale wydaje mi się, że w samym rozporządzeniu nie ma 
przewidzianej procedury umożliwiającej otrzymanie tych 
środków. A skoro tam nie ma tej procedury, to właściwszym 
czasownikiem jest „klasyfikują”, a nie „otrzymują” środ-
ki. Ale tutaj pozostawiam to do rozstrzygnięcia Wysokiej 
Komisji. To była druga uwaga.

Uwaga trzecia dotyczy przepisu art. 26 ust. 2, który 
stanowi, że „do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2” – to jest przepis, 
w którym przyznaje się specjalną akredytację ministrowi 
właściwemu do spraw rolnictwa i do spraw rozwoju wsi… 
Do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia, w którym 
jest przyznana ta specjalna akredytacja, „utrzymuje się spe-
cjalną akredytację udzieloną jednostce koordynującej przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 8 
ust. 2 ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie 
wspólnej polityki rolnej”. Chodzi o analogiczną akredytację 
do tej, która jest udzielana na podstawie drugiej z ustaw 
z 2006 r. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że poprzednia ustawa 
nie jest uchylana, ona wciąż obowiązuje, w związku z tym 
potrzebne są dwa przepisy wykonawcze i dwie akredyta-
cje: jedna na podstawie starej ustawy, druga na podstawie 
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(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: Ale to 
nie ma znaczenia.)

Czy ten podmiot zostanie ukarany i wykluczony na 
następne… Bo co innego, jeśli pożyczka została niepra-
widłowo… Zakaz ubiegania się o taką pożyczkę przez 
następne trzy lata…

(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: Zakaz 
dotyczy tylko pożyczki.)

Ale czy będzie tylko sankcja dotycząca pożyczki, czy 
też będzie jakieś dalsze sankcje?

(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: Sankcja 
dotycząca pożyczki, tylko i wyłącznie.)

Przecież ustawa, w której jest mowa o dotacjach z bu-
dżetu państwa… Tam jest wyraźny zapis, że w przypadku 
szpitali itp., itd. nie ma takich sankcji. Dlatego pytam, czy 
to dotyczy szerszego…

(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: 
Sankcja dotyczy tylko pożyczki, i to jest wprost napisane 
w ustawie.)

Proszę, Panie Legislatorze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Dziękuję.
Ja zawsze z wielką przyjemnością słucham pani dy-

rektor, którą bardzo szanuję i z którą wielokrotnie się 
zgadzam, ale w tym przypadku mam pewną wątpliwość. 
Ja nie kwestionuję tego, że powinny być jakieś sankcje 
w sytuacji, kiedy pożyczka zostanie wykorzystana niezgod-
nie z przeznaczeniem, nie kwestionuję również tego, że 
powinny być zastosowane sankcje, gdy pożyczka zostanie 
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości z winy 
podmiotu, który się o nią ubiegał, czyli jednostki samo-
rządu albo lokalnej grupy działania. Ale jesteśmy w stanie 
sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy to nadmierne pobranie 
będzie wynikało z błędu drugiej strony, to znaczy Banku 
Gospodarstwa Krajowego…

(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: Nie 
ma takiej opcji.)

…który przez pomyłkę przeksięguje wyższą kwotę. 
My tu nie mówimy o wykorzystywaniu, my tu mówimy 
o pobraniu. Te pieniądze znajdą się na rachunku i co wte-
dy? I wtedy mimo tego, że nie ma żadnej winy po stro-
nie beneficjenta, on przez trzy lata nie może ubiegać się 
o pożyczkę. Ja rozumiem, że to jest dużo mniej dolegliwy 
środek niż w ogóle odebranie możliwości udziału w pro-
gramach pomocowych, że ta sankcja dotyczy tylko takiej 
pożyczki. Ale tu chodzi o pewną zasadę i o nią próbuję tu 
walczyć. Dziękuję.

(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: Jeśli 
można, Panie Przewodniczący…)

słowy, jest to wyprzedzające finansowanie dla jednost-
ki samorządu terytorialnego. Ponieważ jest to związane 
wprost z budżetem, dotychczas były stosowane – i nadal 
są stosowane – przepisy ustawy o finansach publicznych 
analogiczne do przepisów dotyczących pożyczek.

Żeby była jasność co do tego, dlaczego jednostki samo-
rządu terytorialnego oprócz tego, że korzystają ze środków 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mogą dodat-
kowo otrzymać wyprzedzające finansowanie… Środki 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczą wła-
ściwie tylko refundacji, i nie powinna już nas boleć gło-
wa o to, skąd jednostka samorządu terytorialnego weźmie 
środki na sfinansowanie danego działania i danego projektu. 
Wprowadziliśmy jednak w ustawie możliwość wyjścia 
naprzeciw potrzebom JST związanym z finansowaniem 
pewnych działań ze środków budżetowych. Po realizacji 
danego działania środki z budżetu europejskiego wracają 
i spłacana jest ta pożyczka. Czyli my udzielamy wsparcia 
jednostce samorządu terytorialnego na czas określony, ale 
jakkolwiek by na to patrzeć, są to środki budżetowe – roz-
chody to również budżet. I właśnie dlatego przewidzie-
liśmy tutaj takie same sankcje, jak w przypadku dotacji. 
Jeżeli dana jednostka budżetowa otrzyma środki i wyda 
je niezgodnie z przeznaczeniem, wyda je nienależnie lub 
nadmiernie, to, po pierwsze, musi je zwrócić, a po dru-
gie, zostanie obłożona trzyletnią sankcją. Co to oznacza? 
Oznacza to, że jeżeli JST wybuduje na przykład ulicę ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z uży-
ciem środków publicznych z wyprzedzającego finanso-
wania, a wykona nie taką czynność, jaką powinna, zużyje 
pieniądze na inne cele bądź nadmiernie wykorzysta na inne 
cele, to wtedy następne swoje działania w ciągu trzech 
lat ta jednostka będzie mogła finansować tylko z kredytu 
komercyjnego. Taka jest sankcja dla jednostki samorządu 
terytorialnego. Ale to nie oznacza, że taka JST nie będzie 
uczestniczyła w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
czyli refundację poniesionych wydatków i tak otrzyma.

Z tych względów bardzo prosimy o niewprowadzanie 
zmian do tego przepisu. Ten przepis jest sformułowany 
w sposób prawidłowy, przewidziane w nim sankcje za 
nienależne lub nadmierne pobranie środków przez JST na 
wyprzedzające finansowanie powinny być zapisane wła-
śnie tak, jak są zapisane, a jakiekolwiek ulgi w tej materii 
spowodowałyby, że mielibyśmy nieszczelny system.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Pani Dyrektor, ja mam pewne wątpliwości. Mówimy 

o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o sankcji za nienależne 
pobranie czy wydanie pożyczki…

(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: Tak.)

I ta sankcja skutkuje tym, że nie można dostać pożyczki.
(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: Tak, 
w ciągu trzech lat nie można uzyskać pożyczki na prefe-
rencyjnych warunkach.)

Ja to rozumiem. Uważam, że ten przepis ma rację bytu. Ale 
w momencie, kiedy objęty tą sankcją podmiot będzie chciał 
skorzystać z dofinansowania w ramach innego programu…
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Dyrektor Departamentu Finansów 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Aleksandra Szelągowska:
Kolejna proponowana poprawka dotyczy art. 23 ust. 1, 

zgodnie z którym JST realizujące operacje w ramach po-
mocy technicznej otrzymują środki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych. 
I w tym przypadku JST faktycznie – czy fizycznie – do-
stają środki na pomoc techniczną. To są środki, które idą 
w ramach wyprzedzającej dotacji do JST. Jeśli chodzi o kla-
syfikację, nie ma możliwości… Klasyfikacja to sprawa 
wtórna, klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem ministra 
finansów o klasyfikacji. Ten przepis został sformułowany 
w ten sposób, aby była jednoznaczna informacja, że ta-
kie jednostki otrzymują dotację budżetową na finansowa-
nie pomocy technicznej, co oczywiście co do zasady nie 
powinno mieć miejsca, dlatego że w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich każdej jednostce, instytucji, 
podmiotowi, beneficjentowi należy się tylko refundacja. 
Tymczasem tutaj mamy do czynienia ze stuprocentowym 
zabezpieczeniem wydatków – nie mówimy o rozchodach, 
mówimy o wydatkach. W ustawie budżetowej co roku są 
zapisane dotacje na wydatki związane z pomocą techniczną. 
JST otrzymują taką dotację za pośrednictwem wojewody 
na podstawie porozumienia – środki z dotacji są przele-
wane na podstawie umów. W związku z tym faktycznie 
otrzymują środki, które są cyklicznie wpłacane przez wo-
jewodę przelewem na rachunek danej jednostki samorządu 
terytorialnego na pokrycie wynagrodzeń pracowników, 
którzy obsługują Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Nie tylko wynagrodzeń, także wydatków administracyj-
nych i innych kosztów związanych z obsługą Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale głównie wynagrodzeń. 
Tak to się odbywa.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy pan mecenas chciałby…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Panie Przewodniczący, ja nie wykluczam, że strona 

rządowa ma tutaj rację, niemniej jednak to wyjaśnienie 
mnie nie przekonuje. Ja widziałem to rozporządzenie 
i w tym rozporządzeniu nie ma żadnych, że tak powiem, 
czasowników, to znaczy tam nie są określone żadne proce-
dury. A tutaj, w tej ustawie, przepis mówi o otrzymywaniu 
środków zgodnie z klasyfikacją, czyli pewną procedurą 
przekazywania środków. Ja domyślam się, o co chodzi, 
ale jestem przekonany, że można to lepiej napisać. Tak że 
to jest kwestia czysto redakcyjna. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan radca prosił o głos.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę, Pani Dyrektor.

Dyrektor Departamentu Finansów 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Aleksandra Szelągowska:

Chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie 
jest tak, że to jest kredyt, w ramach którego pieniądze 
są przelewane na rachunek jednostki samorządu tery-
torialnego do pełnego wykorzystania. To jest otwarty 
rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego dla danej 
jednostki samorządu terytorialnego, z którego są pła-
cone faktury w ramach danego projektu. I cały art. 15 
jest, powiedziałabym, mocno hipotetyczny, bo przypadki 
wydania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem czy 
przypadki pobrania w nadmiernej wysokości albo nie-
należnego pobrania nie będą mieć miejsca, jeżeli to nie 
będzie celowa defraudacja ze strony jednostki samorządu 
terytorialnego. To nie jest kredyt, który jest przelewany na 
rachunek jednostki w celu samodzielnego dysponowania 
tymi pieniędzmi. Obsługę tego rachunku prowadzi BGK 
od początku do końca, tak więc nie ma opcji, żeby była 
wina po stronie banku.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Zgłaszał się pan radca ministra w Ministerstwie 

Finansów. Proszę.

Radca Ministra w Departamencie 
Wspierania Polityk Gospodarczych 
w Ministerstwie Finansów Piotr Biały:

Ja chciałem powiedzieć w zasadzie dokładnie to samo, 
co powiedziała pani dyrektor, że nie ma takiej opcji, żeby 
beneficjent fizycznie tymi pieniędzmi zarządzał choć przez 
chwilkę, dlatego że zgodnie z umową zawartą z bankiem 
beneficjent dostarcza faktury i bank płaci za beneficjen-
ta w określonym terminie zapadalności kwotę z faktury. 
W związku z tym beneficjent w ogóle tych środków nie 
ma na swoim rachunku, tak więc nie ma opcji fizycznego 
pobrania pożyczki. Dziękuję.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Wydaje się, że ta sprawa została wystarczająco dobrze 

wyjaśniona.
A co do pozostałych poprawek…
(Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska: 
Mogę?)

Tak, tak, proszę.
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kład minister do spraw finansów publicznych z ministrem 
do spraw ochrony środowiska. Wtedy faktycznie byłaby 
konieczność kolejnej akredytacji.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan legislator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Ja nie neguję samego założenia, jednak uważam, że 

zostało to źle rozpisane, i zaraz wytłumaczę dlaczego. 
Zarówno ustawa z 2006 r., jak i ta ustawa, którą się zaj-
mujemy, nakazują udzielenie tej akredytacji w drodze 
rozporządzenia. Rozumiem, że wydawanie oddzielnie 
rozporządzenia dla starej ustawy i oddzielnie dla nowej 
jest kłopotliwe, ale niestety mamy pewien system prawny, 
w którym jedno rozporządzenie wykonuje jedną ustawę. 
Gdyby chcieli państwo osiągnąć efekt, o którym przed 
chwilą pani powiedziała, należałoby raczej posłużyć się 
inną konstrukcją i w art. 7 ust. 2 wprowadzić normę, któ-
ra stanowi, że minister właściwy do spraw rozwoju wsi, 
inaczej podmiot, który otrzyma akredytację na podstawie 
art. 8 ust. 2 ustawy z 2006 r., ma również akredytację jako 
jednostka koordynująca w rozumieniu art. 7 ust. 1. I wtedy 
byłoby to wszystko jasno rozpisane. A ta ustawa stwarza 
pewną furtkę, z której, jak rozumiem, nie zamierzamy nigdy 
skorzystać. No, tak się nie robi, to znaczy należy wydawać 
przepisy wykonawcze do ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę.

Radca Ministra w Departamencie 
Wspierania Polityk Gospodarczych 
w Ministerstwie Finansów Piotr Biały:
Dziękuję.
Panie Mecenasie, wcale nie jest tak, że Ministerstwo 

Finansów nie zamierza wydać tego rozporządzenia, wprost 
przeciwnie, wydalibyśmy je jak najszybciej, gdyby nie to, 
że ustawa jest w takim stanie, w jakim jest. Chodzi o to, 
że okres programowania 2014–2020 już trwa. W związku 
z tym ministerstwo rolnictwa, będące jednostką koordynu-
jącą, realizuje związane z tym obowiązki. I musi być pod-
stawa prawna, bo inaczej byłaby luka prawna. W związku 
z tym my tę lukę zapełniamy. Ponieważ obecnie obowiązki 
jednostki koordynującej praktycznie się nie różnią od tych 
z czasów perspektywy finansowej 2007–2013, uznaliśmy, 
że tamta akredytacja jest ważna do momentu wydania 
nowej akredytacji, która zostanie wydana wkrótce po 
uchwaleniu ustawy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę.

Radca Ministra w Departamencie 
Wspierania Polityk Gospodarczych 
w Ministerstwie Finansów Piotr Biały:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Mecenasie, proszę zwrócić uwagę, że sformu-

łowanie „zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków” 
itd. odnosi się tylko i wyłącznie do czynności ponoszenia 
wydatków i niczego więcej. Innymi słowy, jeżeli dany dys-
ponent części, jednostka sektora zaplanuje sobie wydatki 
bieżące czy majątkowe związane z pomocą techniczną 
w ramach PROW, to w takiej samej klasyfikacji budżetowej 
ma obowiązek je wydać. W związku z tym to jest tylko 
podkreślenie obowiązku wydatkowania zaplanowanych 
środków w ramach określonej klasyfikacji budżetowej. 
Tylko i wyłącznie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Teraz rozumiem, nareszcie rozumiem, o co chodzi 

w przepisie. Ale to oznacza, że on jest źle sformułowany, 
tylko w innym miejscu. To znaczy jeżeli dokonamy roz-
bioru gramatycznego tego przepisu, to wyrazy „zgodnie 
z klasyfikacją” odnoszą się do „otrzymują” a nie do „po-
noszonych”. Jeżeli chcielibyśmy położyć akcent na wyraz 
„ponoszonych”, to powinniśmy przepis sformułować raczej 
w następujący sposób: otrzymują środki z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, 
które są ponoszone na realizację tych operacji zgodnie 
z klasyfikacją dochodów. Wtedy przepis będzie jednoznacz-
ny. Ale ja nie chciałbym być tutaj zbyt ortodoksyjny, więc 
jeżeli wszyscy wiedzą, o co chodzi, to przepis mógłby 
zostać w obecnym brzmieniu. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Proszę, jeszcze jedna uwaga.

Dyrektor Departamentu Finansów 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Aleksandra Szelągowska:
Ostatnia uwaga dotyczy przepisu, w którym jest mowa 

o akredytacji jednostki koordynującej. Otóż sformułowany 
w ten sposób przepis znalazł się w ustawie po to, żeby 
minister finansów nie musiał wydawać kolejnych akredy-
tacji dla jednostki koordynującej, która już posiada akre-
dytację. Akredytacja tej jednostki koordynującej na lata 
2014–2020 została zgłoszona do Komisji Europejskiej, 
jest zachowana ciągłość i nie ma żadnego powodu, żeby 
akredytację wycofać bądź akredytować jednostkę koor-
dynującą na nowo. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce 
tylko i wyłącznie wtedy, gdyby to nie minister do spraw 
rozwoju obszarów wiejskich i minister do spraw rolnictwa 
otrzymał funkcję jednostki koordynującej, tylko na przy-
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zrobić to samo. Trzeba było posłużyć się tą samą techniką 
i byłoby to, powiedzmy, do zaakceptowania. Tymczasem 
mamy do czynienia z zupełnie inną konstrukcją w ust. 1 
i w ust. 2. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Ministerstwo, jak rozumiem, podtrzymuje swoją opi-

nię. Tak?
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś chciałby zgłosić uwagi bądź pytania w sprawie 

omawianej przez nas ustawy? Czy są wnioski legislacyjne?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Przejmuję poprawki… Poprawkę trzecią…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Trzecią poprawkę w tej wersji…
(Głos z sali: Tylko trzecią, Panie Senatorze…)
(Głos z sali: Panie Senatorze, nie będzie płatności w te-

renie, wstrzymamy płatności…)
(Głos z sali: Mikrofon!)

Dyrektor Departamentu Finansów 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Aleksandra Szelągowska:

Przyjęcie tej poprawki będzie oznaczało, że po dniu 
wejścia ustawy w życie, jeżeli minister finansów natych-
miast nie wyda rozporządzenia, nie zgłosi tego rozpo-
rządzenia do Komisji Europejskiej, wstrzymamy wszyst-
kie płatności, dlatego że nie będzie transferu informacji 
i środków do Komisji Europejskiej. A kontakt z Komisją 
Europejską w sprawie danych dotyczących przepływu 
środków, jak również samego przepływu środków budże-
towych odbywa się za pomocą jednostki koordynującej. 
To jest bardzo ważne ogniwo w płatnościach, bez tego 
ogniwa nie ma płatności.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Ja mam propozycję dla panów senatorów: czy mogli-
byście to jeszcze przedyskutować i ewentualnie zgłosić 
tę poprawkę na posiedzeniu plenarnym, jeżeli uznacie, że 
to jest racjonalne? Przedyskutujmy to może jeszcze, żeby 
nie było jakiegoś zagrożenia, a w tej chwili są co do tego 
jakieś wątpliwości. Czy jest zgoda na to, żeby tę poprawkę 
zgłosić ewentualnie na posiedzeniu plenarnym?

(Głos z sali: Jest.)
Czyli nie ma poprawek?
(Głosy z sali: Nie ma.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czyli rozumiem, że nikt nie zgłasza poprawek.
Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Tutaj mamy do czynienia z inną linią argumentacji, 
ale to, co pan radca przed chwilą powiedział, to jest ko-
lejny argument za tym, że ustawa jest w tym miejscu źle 
napisana. Jeżeli państwo wczytają się w art. 26 ust. 2, to 
zobaczą, że z chwilą wydania… Chociaż do końca nie 
wiadomo, co się stanie, dlatego że przepis jest tutaj trochę 
niejasny, ale mniejsza o to. Na pewno intencja była taka, 
żeby w momencie, kiedy zostanie wydane rozporządzenie 
na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy, akredytacja wydana na 
podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 2006 r. przestała działać. 
A tak nie może być, dlatego że tamta ustawa nie zostaje 
uchylona, ona wciąż obowiązuje i musi być mechanizm, 
zgodnie z którym podmiot koordynujący będzie posiadał 
akredytację. Z chwilą wydania tego nowego rozporzą-
dzenia podmiot koordynujący utraci akredytację. I to jest 
błąd. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę, Panie Radco.

Radca Ministra w Departamencie 
Wspierania Polityk Gospodarczych 
w Ministerstwie Finansów Piotr Biały:

My nie podzielamy… Nie wiem, Pani Minister, czy 
mogę…

(Głos z sali: Dla nas to jest wystarczająco dobry zapis.)
Tak.
Proszę zauważyć, że tu się utrzymuje… Tu chodzi tylko 

o przedłużenie mocy… Absolutnie nie jest naszą intencją… 
W mojej ocenie i w ocenie Rządowego Centrum Legislacji, 
wspólnie z którym wypracowaliśmy ten zapis, nie wynika 
z niego, że w momencie wydania kolejnego rozporządzenia 
uchyla się tamtą akredytację. Nie, ona będzie obowiązywać, 
utrzymujemy więc starą, tylko przedłużamy niejako moc 
tej akredytacji na lata 2007–2013.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Michał Gil: Panie Przewodniczący, muszę to sko-
mentować.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Szanowny Panie Radco, ja bym mógł się zgodzić z pań-
ską argumentacją, gdyby nie art. 26 ust. 1, gdzie efekt, 
o którym pan mówi, został osiągnięty w zupełnie inny 
sposób. Jeżeli ustawodawca w jednym ustępie pisze co 
innego niż w drugim, to na pewno nie można tego inter-
pretować w ten sposób, że w jednym i w drugim chciał 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu le-

gislatorowi za naprawdę wnikliwe przeanalizowanie tej 
ustawy, co zawsze służy lepszemu przygotowaniu samej 
ustawy. A komisji bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Wyczerpaliśmy porządek obrad.
Dziękuję wszystkim państwu za uczestnictwo w obra-

dach naszej komisji.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (8)
Jednogłośnie.
Dziękuję.
Kto by chciał być sprawozdawcą?
(Głos z sali: Senator Wojciechowski.)
Nikogo nie zmuszamy.
Kto jest chętny?

Senator Jan Maria Jackowski:
To ja się zgłoszę.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dobrze. Pan senator Jackowski będzie sprawozdawcą.
W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad…
Jeszcze pani minister chciałaby coś powiedzieć.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 39)
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