
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia: 23 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 153 

  

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań 

rządu na rzecz stabilizacji rynku zbóż i rzepaku. 

2. Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli 

„Nadzór Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad Elewarr Sp. z o.o”. 

 

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

Chróścikowski, Piotr Gruszczyński, Jan Maria Jackowski, Andrzej 

Kobiak, Ireneusz Niewiarowski, Zdzisław Pupa, Grzegorz 

Wojciechowski, Roman Zaborowski, 

 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk ze współpracownikami, 

 Agencja Rynku Rolnego: 

 prezes Radosław Szatkowski, 

 Ministerstwo Skarbu Państwa: 

 zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru 

Właścicielskiego Radosław Tabak, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 wiceprezes Wojciech Kutyła ze współpracownikami, 

 Elewarr Sp. z o.o.: 

 wiceprezes zarządu Marek Kluczyński, 

 przedstawiciele: Federacji Branżowych Związków Producentów 

Rolnych, NSZZ RI „Solidarność”, Federacji Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Krajowego 

Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, 

Krajowej Rady Drobiarstwa. 

Przebieg posiedzenia:  

 Przewodniczący komisji zaproponował łączne rozpatrzenie pktów 1 i 2 porządku obrad, a 

komisja propozycję przyjęła. 

 

Ad 1 i 2. Informację na temat działań Rządu na rzecz stabilizacji rynku zbóż i rzepaku przedstawił 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk. 

Poinformował, że rok 2014 był kolejnym rekordowym rokiem pod względem produkcji 

zbóż nie tylko w Polsce, ale również na świecie.  Zbiory zbóż ogółem w Polsce 

oszacowano na około 31,9 mln t, tj. o 12,3 % więcej od zbiorów z 2013 r. i o 19,5 % 

więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010. Plony zbóż ogółem oszacowano na 4,2 t/ha 

o 12,4 % więcej od uzyskanych w 2013 roku. Pomimo utrzymującej się nadwyżki na 

rynku światowym i UE sytuacja na rynku zbóż w Polsce jest stabilna. W 2015 roku  areał 

zbóż podstawowych w Polsce i mieszanek zbożowych wyniesie 7,4 mln ha, tj. o 10% 

więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Zima była łagodna, wiosenne przymrozki 

nie były dotkliwe, więc i straty w oziminach nie są duże. Ocenia się, że w przypadku 
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jęczmienia ozimego wyniosły one 3,2%, pszenicy ozimej – 0,1% pszenżyta ozimego – 

0,2%, mieszanek zbożowych – 0,2%, a żyta – 0,1%. Ocena stanu upraw rolnych, 

wykonana w pierwszej dekadzie maja br. jest nieco gorsza od ubiegłorocznej - na 3,6-3,8 

stopnia kwalifikacyjnego. Zboża jare zostały przeważnie wysiane terminowo. W 

niektórych rejonach kraju wczesną wiosną wystąpiły niekorzystne warunki 

meteorologiczne – przesuszenie gleb, chłodne noce i poranki. Jednak już w kwietniu br. 

nastąpiła znaczną poprawa warunków, która wpłynęła na znaczną poprawę kondycji 

zasiewów zbóż jarych. Zbiory zbóż ogółem w Polsce oszacowano na około 31,9 mln t, tj. 

o 12,3 % więcej od zbiorów z 2013 r. i o 19,5 % więcej od średnich zbiorów z lat 2006-

2010. Plony zbóż ogółem oszacowano na 4,2 t/ha o 12,4 % więcej od uzyskanych w 2013 

roku.  Pomimo utrzymującej się nadwyżki na rynku światowym i UE sytuacja na rynku 

zbóż w Polsce jest stabilna. W 2015 roku  areał zbóż podstawowych w Polsce i 

mieszanek zbożowych wyniesie 7,4 mln ha, tj. o 10% więcej w porównaniu z 

poprzednim rokiem. Zima była łagodna, wiosenne przymrozki nie były dotkliwe, więc i 

straty w oziminach nie są duże. Ocenia się, że w przypadku jęczmienia ozimego 

wyniosły one 3,2%, pszenicy ozimej – 0,1% pszenżyta ozimego – 0,2%, mieszanek 

zbożowych – 0,2%, a żyta – 0,1%.  

Informację o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli przedstawił wiceprezes 

Wojciech Kutyła, który podkreślił, że NIK ocenia negatywnie sprawowanie nadzoru 

właścicielskiego nad Elewarr Sp. z o.o. przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. Jak 

zaznaczył, spółka przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w 

przechowywaniu zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Prezes ARR nie zapobiegł 

też pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. NIK stwierdziła, że powołał on 

prezesa Zarządu Elewarr Sp. z o.o. bez przeprowadzenia wymaganego ustawą 

postępowania kwalifikacyjnego. Jak podkreślił prezes Wojciech Kutyła, właścicielem 

wszystkich udziałów Elewarr Sp. z o.o. jest państwowa osoba prawna – Agencja Rynku 

Rolnego. W świetle obowiązującego prawa (doktryny oraz orzecznictwa) spółka Elewarr 

jest więc bezspornie państwową osobą prawną, do której mają zastosowanie przepisy 

ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (ustawy 

kominowej). 

W tracie dyskusji zwracano uwagę, że spółka Elewarr jest zakładem polskim i należy 

dołożyć starań, aby dalej funkcjonowała. Zdaniem dyskutantów, w imieniu rolników 

należy tworzyć spółki, których zadaniem jest stabilizacja rynku. 

 

Opracowano w BPS 


