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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (153.) 

w dniu 23 czerwca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

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 Preze-
sa Agencji Rynku Rolnego nad Elewarr Sp. z o.o”.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo, pozwólcie, że otworzę posiedzenie 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Witam serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu przed-

stawiciela rządu: pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 
podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka. Panu ministrowi 
towarzyszy pani dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, 
Bogumiła Kasperowicz. Ministerstwo skarbu reprezen-
tuje dzisiaj zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru 
Właścicielskiego, pan Radosław Tabak, którego witam. 
Najwyższą Izbę Kontroli reprezentuje dzisiaj wiceprezes 
Wojciech Kutyła, którego witam. Jest z nami również dy-
rektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Waldemar 
Wojnicz, oraz doradca prawny Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pani Marzanna Lipińska – witam pań-
stwa. Agencję Rynku Rolnego reprezentuje sam pan pre-
zes, Radosław Szatkowski, któremu towarzyszy zastępca 
dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej, pan Jacek Jurak. 
Elewarru nie reprezentuje dzisiaj nikt, chociaż byli zapro-
szeni… Nie ma nikogo z Elewarru?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mam nadzieję, że jeszcze dotrze… Jest zapisany pan 

wiceprezes Marek Kluczyński.
Witam organizacje i związki zawodowe, które uczestni-

czą w naszym posiedzeniu. Witam pana Jana Białkowskiego 
z rolniczej „Solidarności”, pana Zbigniewa Obrockiego, 
pana Mariana Sikorę. Witam senatorów i nasz sekretariat.

Pozwólcie państwo, że przedstawię porządek dzisiejszego 
posiedzenia. Punkt pierwszy: informacja Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na temat działań rządu na rzecz stabiliza-
cji rynku zbóż i rzepaku. Punkt drugi: informacja Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór 
Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad Elewarr Sp. z o.o”.

To jest nasze sto pięćdziesiąte trzecie posiedzenie. Jak 
widać, komisja bardzo intensywnie pracuje.

Jeśli mogę, to poprosiłbym teraz pana ministra o wpro-
wadzenie. Wprawdzie materiał mamy, ale nie wszyscy mie-
li możliwość…

Jeśli można, Panie Ministrze, to proszę o sprawozdanie. 
Czy pan pragnie podejść do mównicy, czy z miejsca?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Ja myślę, że…)

Z miejsca. Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Jeśli pan przewodni-
czący pozwoli.)

To proszę z miejsca.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jak pan senator przewodniczący powiedział, przedmio-

tem dzisiejszego posiedzenia komisji jest między innymi 
informacja ministra rolnictwa na temat rynku zbóż i rzepa-
ku. Generalnie rzecz biorąc, od kilku lat, jeśli chodzi o pro-
dukcję ilościową zarówno zbóż, jak i rzepaku, utrzymuje się 
tendencja wzrostowa. W ostatnim czasie przekroczyliśmy 
30 milionów t, jeśli chodzi o zbiory zbóż ogółem. Myślę, 
że to jest związane również z tym, że z roku na rok coraz 
więcej jest obsiewane kukurydzy, która jest zaliczana do 
zbóż. Przekroczyliśmy ten magiczny próg trzydziestu… 
Zwykle to było tak od dwudziestu pięciu, w zależności od 
warunków pogodowych, do dwudziestu ośmiu. Szacunki 
za 2014 r. wskazują, że mamy 31,9 milionów t. Myślę, że 
bardzo istotne jest również to, że przekroczyliśmy poziom 
4 t, jeśli chodzi o wydajność z hektara. Jak wchodziliśmy 
do Unii, to mieliśmy plony na poziomie 2,92 t, jeśli do-
brze pamiętam, z hektara. To było poziom z końcówki lat 
dziewięćdziesiątych.

Podobnie jest z rzepakiem. Zbiory rzepaku to ponad 
3 miliony t. Obsiane ponad 900 tysięcy ha do 1 miliona ha, 
co oczywiście związane jest ze zwiększeniem wydajności 
rzepaku. Rzepak ma wydajność około 4 milionów t.

(Głos z sali: Czterech…)
Tak, 4 t. A jak ja powiedziałem?
(Głos z sali: 4 miliony.)
Przepraszam… Jeśli chodzi o średnie ceny rok do roku, 

to nie odbiegamy od cen na innych rynkach europejskich. 
Zarówno w przypadku pszenicy, żyta, jak i jęczmienia 
mamy tendencję zniżkową, jeśli chodzi o 2013 i 2014 r. 
Jako przedstawiciele resortu czy komisji dyskutujemy czę-
sto w kontekście ilości zbóż i potencjalnych beneficjentów, 
czyli trzody chlewnej, której ubywa… Przybywa nam za 
to drobiu. I tu podstawową paszą są właśnie zboża. Od 
pewnego czasu utrzymuje się tendencja zwyżkowa, jeśli 
chodzi o eksport zbóż. Parę lat temu to było nieosiągalne, 
żebyśmy mieli ponad 5 milionów t wyeksportowanego 
zboża z saldem dodatnim na poziomie około 2 milionów 

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 02)
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poziom importu i przywozu od stycznia do kwietnia. Czy 
to jest głównie z Ukrainy… Czy to są ilości sprowadzone 
całościowo, czy w ramach kontyngentu, który przecież jest 
znacznie mniejszy… Chodzi o rzeczywisty stan importu, 
a nie kontyngent. Bo nie mamy pełnego obrazu sytuacji. 
Prosiłbym o wyjaśnienie tej sprawy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Panie Przewodniczący, tak jak powiedziałem, saldo 

jest dodatnie. W 2014 r. import nasion rzepaku wynosił 
189 tysięcy t, natomiast eksport – 773 t. Jeśli odejmie-
my od tego tę pierwszą wartość, to wyjdzie nam prawie 
600 tysięcy t salda dodatniego. Nasiona rzepaku importo-
wane były z Ukrainy, ze Słowacji, z Republiki Czeskiej, 
Niderlandów, Litwy.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Rzepaku?)
Tak.
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: A pszenica?)
Pszenica… Momencik.
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Siedemset…)
Nie, bo to jest dla całej Unii. Dziewięćset chyba był 

cały, jak dobrze pamiętam… Głównym eksportowym zbo-
żem, które powoduje saldo dodatnie, jest pszenica stano-
wiąca 55%…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Ale ja pytam, 
jaka ilość, jaki import do Polski… Ja rozumiem, że można 
przewozić przez Polskę i wieźć dalej, do Niemiec czy do 
Francji. Ale może być też tak, że to zostaje w Polsce. Czy 
mamy taką informację?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Przewodniczący, koleżanka mi podpowiada, 

że mamy dodatkowy import…  Polski import kukury-
dzy, kod 1009, według poszczególnych krajów, okres: 
styczeń – kwiecień 2015 i 2014. Jeśli chodzi o 2014 r., 
to… Przepraszam, już czytam… Chodziło o Ukrainę. Tak? 
Import 101 tysięcy 983 za 2014 r., natomiast za pierwszy 
kwartał 2015 r… Ukrainy tu nie ma w ogóle. To jak import 
tych stu siedemdziesięciu ośmiu… Ta pierwsza wartość to 
jest import z Ukrainy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dobrze.
Czy ktoś chce zabrać głos?
Proszę, pan Sikora.
(Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych Marian Sikora: Tu się naciska?)
Tak, proszę wcisnąć.

Przewodniczący Rady Federacji 
Branżowych Związków 
Producentów Rolnych 
Marian Sikora:
Panie Przewodniczący, chciałbym zwrócić uwagę na 

jedną pozytywną, a zarazem negatywną sytuację z 2014 r. 
dla rolników uprawiających zboże. Rok był taki, że osiągnę-

700 tysięcy. Podobnie jest z rzepakiem. W przypadku rze-
paku mamy saldo dodatnie na poziomie około 600 tysięcy, 
a ponad 800 tysięcy t zostaje wyeksportowane. Zboże idzie 
w różnych kierunkach, a rzepak przede wszystkim do kra-
jów ościennych, do Niemiec, Danii, Belgii.

Jest też możliwość przywozu w ramach kontyngentów. 
Swego czasu obawialiśmy się, kiedy Komisja Europejska… 
Chodziło o Ukrainę. Polacy praktycznie nie skorzystali, 
sprowadzono śladowe ilości mąki kukurydzianej.

Jako kraj mamy zamiar, ale nie tylko my, ponownie – nie 
wiem, po raz który – podnieść kwestię cen interwencyjnych 
zbóż. Gdyby było tąpnięcie na tych rynkach… Ta cena inter-
wencyjna, jak dobrze pamiętam, wynosi dzisiaj 101,83 euro. 
Podobnie jest na rynku mleka. Cena rynkowa produktów jest 
niższa niż cena interwencyjna. Ten mechanizm… Na forum 
Komisji Europejskiej ta sprawa interwencji publicznej jest 
dyskutowana. Myślę, że jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o tę 
dyskusję. Nie podobają się nam pewne kwestie, które były 
poruszane na posiedzeniu komitetu wspólnego organizacji 
rynków rolnych w kontekście interwencji. Chodziło o to, 
żeby zwiększyć – w ten sposób de facto zmniejszyłaby 
się liczba podmiotów, które mogłyby być uczestnikami 
tej interwencji – powierzchnie magazynowe z 5,3 tysiąca 
do 20 tysięcy t… Z naszego rozeznania wynika, że takich 
podmiotów w kraju jest określona liczba. To po prostu 
zmniejszyłoby… Nie godzimy się z tym. Dyskusja będzie 
trwała. Podobnie jeśli chodzi o zmniejszenie kryterium wil-
gotności zboża… To są elementy, które mają wpływ na tę 
grę rynkową, jeśli chodzi o interwencję. Jak mówię, w ten 
sposób część podmiotów zostałaby wykluczona, jeśli chodzi 
o możliwość interwencji na tych rynkach.

Komisja Europejska, bo mamy jednolity rynek euro-
pejski, ma możliwości… Chodzi o elementy zarządzania 
kryzysowego, czyli interwencji rynkowej, jeśli chodzi 
o zboża i rzepak. Mówiłem wcześniej o kontyngentach. 
Popyt wewnętrzny, możliwości rynków zewnętrznych… 
Tak jak mówiłem, w przypadku zboża i rzepaku jeste-
śmy eksporterem netto. Pokaźne ilości tych produktów… 
Elementy, które mogą mieć wpływ na produkcję zbóż czy 
rzepaku, to elementy, które są w ujęte w ramach płatności 
bezpośrednich i programie rozwoju obszarów wiejskich. 
To jest dostępne dla każdego rolnika, który gospodaruje 
na terenie naszego kraju. Myślę, że to są elementy znane 
wszem i wobec. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Otwieram debatę.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punk-

cie? Na razie nie widzę zgłoszeń.
Ja zapytam pana ministra. W tej informacji jest poda-

ne, że można było korzystać z kontyngentów taryfowych. 
Jak tu czytamy, unijni handlowcy uzyskali pozwolenie na 
przywóz z Ukrainy 778 tysięcy t pszenicy zwyczajnej, co 
stanowiło 82% limitu na 2015 r., oraz 5,6 tysiąca t jęcz-
mienia, co stanowiło 2% limitu. Kontyngent na przywóz 
kukurydzy z Ukrainy wynoszący 400 tysięcy… Wspomniał 
pan, mówiąc o mące kukurydzianej, że wykorzystano nie-
wielką część kontyngentu. W tych tabelach mamy podany 
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie?
(Senator Zdzisław Pupa: Ja tylko…)
Jeszcze coś? Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Ja tylko przypomnę, że do Rosji nie wyeksportowaliśmy 

w ogóle rzepaku, natomiast import… Tu mamy wyraźny 
import rzepaku z Rosji. Chciałbym, żeby pan minister do 
tego się ustosunkował, powiedział, dlaczego tak jest, czy się 
coś zmieniło, czy jest prowadzona w tej chwili jakaś inna 
polityka, nie wiem, łagodzenia…To jest ciekawe.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Z informacji przekazanej przez pana ministra – mówił 

o tym pan prezes Sikora – wynika, że cena na pszenicę 
konsumpcyjną jest obecnie o 14% niższa, a na pszenicę pa-
szową o 20% niższa. A jeśli chodzi o rynek żyta, to o 18%. 
Widać wyraźne spadki cen. Jakie są prognozy? Czy w żni-
wa będą jeszcze większe spadki cen? Czy mechanizmy 
stabilizujące, o których mówimy, zadziałają? Czy rolnicy 
w tym roku mogą się spodziewać stabilizacji, czy też jesz-
cze większego niebezpieczeństwa… Jakie są prognozy? 
Czy ceny ubiegłoroczne utrzymają się, czy będą jeszcze 
niższe? Czy jest jakaś przewidywalność… Czy Elewarr 
– za chwilę będziemy dyskutować o Elewarze – będzie 
wypełniał swoją rolę stabilizacyjną, czego oczekujemy? 
To jest instrument wspominany przez nas wielokrotnie 
w dyskusjach, jak i również wymieniany przez Najwyższą 
Izbę Kontroli.

Jeśli można, Panie Ministrze, proszę o odniesienie się 
do tych pytań. Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
W dokumencie jest informacja o tym, jak zboża przezi-

mowały, jaka była wiosna i jakie mogą być reperkusje. No, 
2–3% w tę czy w tę… Tak jak pan przewodniczący Sikora 
powiedział, pewne rzeczy, jeśli chodzi o pogodę, są nieste-
ty nieprzewidywalne. Kilka lat wstecz, kiedy w Stanach 
była susza, a w Chinach powódź, ruchy na rynkach świa-
towych… My jesteśmy papierkiem lakmusowym, jeśli 
chodzi o sytuację na poszczególnych giełdach. Wczoraj 
było słonecznie, dzisiaj pada deszcz… Susze majowe dla 
zbóż ozimych, czerwcowe dla jarych… Jeśli chodzi o to 
przezimowanie, to instytut ekonomiki szacuje… No, za-
powiada się to dobrze, ale jak będzie, to życie pokaże. 
Trudno to przewidzieć.

Było pytanie o Rosję. Szanowni Państwo, w informacji 
jest jasno powiedziane: stawki celne dla rzepaku są zerowe. 
W pierwszym kwartale 2015 r. nie było importu z Rosji, 

liśmy plony, ale okazało się, jeśli chodzi o jakość, że białko 
i gluten… Sprzedaż naszych produktów na eksport była 
duża, ale uzyskiwane ceny były dość niskie. Chyba ci eks-
porterzy wykorzystali te poczynania Komisji Europejskiej, 
która obniżyła parametry – na 13,5% z 14,5%. Poza tym 
podwyższenie, jeśli chodzi o białko… I mieliśmy wielki 
problem przy eksporcie. Była interwencja u pana ministra 
Marka Sawickiego i pan minister zadziałał. Uruchomione 
zostały niezależne laboratoria, ale eksporterzy powiedzie-
li, że ich to nie interesuje, bo oni mają swoje laboratoria, 
gdzie badają próby. To jest problem, który powinniśmy 
rozwiązać. Jeśli Polska będzie w dalszym ciągu produko-
wała zboża, a będzie produkowała… Zboża mamy coraz 
lepszej jakości. Rolnicy potrafią wyprodukować dobrej 
jakości zboża, chyba że rok jest jakiś taki przekropny i mo-
żemy trochę stracić na jakości. W tamtym roku była taka 
sytuacja, że nie uzyskaliśmy tego białka… Wydawało się, 
że pszenica jest bardzo dobra, a jednak zasilenie azotu 
w czerwcu nie poszło i nie było białka. Bez przymuszenia 
eksporterów… bez ustalenia, że rolnik ma prawo pobrać 
próbkę i to ma być rozpatrywane z korzyścią dla rolnika, 
zawsze będziemy oszukiwani przy eksporcie.

Jeśli chodzi o rzepak, to w tym roku może być jeszcze 
gorzej, bo już ceny nowych zbiorów spadają niemiłosier-
nie. Nie wiem, czy to jest wina Komisji Europejskiej… 
Bo mówi, że będzie rezygnacja z dolewki 7% na 5%, co 
powoduje, że kupujący rzepak zaczynają obniżać ceny.

Panie Przewodniczący, rolnicy mieli umowy kontrakta-
cyjne z zakładami przetwórczymi oleju. Zakłady zrezygno-
wały z umów kontraktacyjnych i robią umowy handlowe. 
Podpisują z pośrednikiem, pośrednik kupuje i sprzedaje… 
W 2014 r. nasze dochody ze zbóż spadły o około 15–20%. 
Jesteśmy w kiepskiej sytuacji finansowej. Zobaczymy, co 
będzie w tym roku. Na wiosnę wydawało się, że sytuacja 
jest bardzo dobra, ale susza, która panuje w kraju, choć 
teraz troszkę deszczu jest… Jak się jedzie przez Polskę, 
to widać, że jest różnie. Ja byłem w jednej z najlepszych 
firm, w firmie nasiennej Strzelce. Patrzyliśmy po polach… 
Prezes mówił, że może być spadek plonów o 3 t z hekta-
ra. A tam jest agrotechnika, nawożenie, wszystko pięknie 
przeprowadzone… Tak że nam rolnikom, mówiąc szczerze, 
potrzebna jest jakość i niskie plony, żeby uzyskać wysokie 
ceny. Jeśli tak by było, to mogę się zgodzić… Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos?
Pan senator Pupa, proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Ja mam pytanie do pana ministra. Import rzepaku za trzy 

lata… Tu jest napisane, że w roku 2013 sprowadziliśmy 
z Rosji ponad 1 tysiąc 400 t rzepaku, a w ubiegłym roku 
już prawie 3 tysiące 500 t. Czy mimo tego embarga, które 
zostało nałożone na Polskę przez stronę rosyjską, zwiększa-
my ten eksport? Jak wyglądają stosunki bilateralne, jeżeli 
chodzi o handel z Rosją?
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Zmiany struktury organizacyjnej spółki nie poprawi-
ły sprawności zarządzania oraz nie zmniejszyły kosztów 
działalności spółki. Utworzenie w 2010 r. stanowiska dy-
rektora generalnego i zatrudnienie na nim byłego prezesa 
spółki miało na celu obejście przepisów ustawy kominowej. 
Prezes Agencji Rynku Rolnego w grudniu 2010 r. powo-
łał prezesa zarządu Elewarr Spółka z o.o. ponownie bez 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wymaga-
nego przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
Pełnomocnik prezesa agencji do spraw nadzoru właściciel-
skiego nie wykonywał rzetelnie obowiązków w zakresie 
nadzoru właścicielskiego nad spółką dotyczących monito-
rowania zasad wynagrodzeń w spółce oraz oceny celowo-
ści wyjazdów zagranicznych członków organów Elewarr 
Spółka z o.o. Tak więc działania podejmowane na rzecz 
poprawy organizacji i funkcjonowania spółki okazały się 
nieskuteczne, a prezes Agencji Rynku Rolnego ograniczył 
je do monitorowania bieżącej sytuacji spółki.

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat spółka Elewarr prze-
stała pełnić kluczową rolę na rynku zbóż. Jej udział w ryn-
ku zbóż i rzepaku był marginalny. W 2013 r. zmniejszył 
się też udział Elewarru w przechowywaniu państwowych 
rezerw zbóż. Istotnie zmalała także rola spółki w przecho-
wywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne Unii 
Europejskiej. Wykorzystanie pojemności magazynowej 
spółki w latach 2010–2013 wyniosło około 40% i obniżyło 
się o 10% w porównaniu z wykorzystaniem stwierdzonym 
w poprzedniej kontroli.

Pasywna była rola prezesa Agencji Rynku Rolnego 
oraz spółki w związku ze spadkiem cen na rynku zbóż 
i rzepaku po zbiorach 2013 r. Sytuacja finansowa Elewarr 
Spółka z o.o. w dalszym ciągu ulegała pogorszeniu oraz 
następowała dekapitalizacja majątku spółki. Zysk spół-
ki osiągnięty w latach 2010–2012 kreowany był głów-
nie dzięki działalności finansowej. Mimo trudnej sytuacji 
ekonomicznej w okresie objętym kontrolą sprawdzającą 
nastąpił wzrost wynagrodzeń na stanowiskach kierowni-
czych aż o 30%.

Mając powyższe na uwadze, Najwyższa Izba Kontroli 
wystąpiła do nadzorujących Agencję Rynku Rolnego mi-
nistra finansów oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi, aby 
rozważyli przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego 
i rozwiązanie spółki Elewarr.

Tak jak prezentowaliśmy na slajdach, trzy ostatnie 
slajdy… Chciałbym tylko przypomnieć – o, to właśnie 
ten slajd – że w październiku 2006 r. w uzasadnieniu do 
projektu ustawy twierdzono, że Elewarr Spółka z o.o. od-
grywa kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż, jest kre-
atorem działań dla pozostałych podmiotów w tej branży 
i że istnieje potrzeba zabezpieczenia przez Agencję Rynku 
Rolnego powierzchni magazynowych w ramach centrów 
interwencyjnych skupu zbóż. Ja przypominam tu pewne 
przesłanki, dla których ta spółka została w ogóle utworzona. 
Natomiast na chwilę obecną – kolejny slajd – udział spółki 
w rynku zbóż szacowany jest na około 0,8 do 1%, a na 
rynku rzepaku do 2%. W związku z tym wpływ spółki na 
ceny skupu stosowane przez inne podmioty jest niewielki. 
Elewarr jest w tej chwili typowym pośrednikiem w obro-
cie zbóż, a stosowane ceny skupu nie mogą konkurować 
z cenami stosowanymi przez bezpośrednich eksporterów 

a w 2014 r… Jeśli chodzi o embargo, to rzepak nie jest 
objęty klauzulą… Nie ma tego wśród tych kodów wymie-
nionych przez Federację Rosyjską. Ja nie widzę tu żadnej… 
Jeżeli przedsiębiorca widzi korzyści majątkowe, jeśli cho-
dzi o przywóz rzepaku z Rosji, i spełnia warunki, bo musi je 
spełnić, to po prostu ten rzepak importuje i sprzedaje. Tak 
jak powiedziałem, stawka celna jest zerowa, jeśli chodzi 
o rzepak. Trudno jest mi pokusić się tu o jakiś komentarz, 
czy to jest polityka taka, czy inna, kiedy ktoś sprowadza 
2 tysiące t rzepaku.

(Głos z sali: W tamtym roku było…)
W tamtym roku tak, a w tym roku, w pierwszym kwar-

tale, nie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję panu ministrowi.
Czy jeszcze są jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę 

zgłoszeń.
W związku z tym możemy przejść do następnego 

punktu.
Dotarł do nas wiceprezes zarządu Elewarr, pan Marek 

Kluczyński. W punkcie drugim mamy informację Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór 
Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad Elewarr Sp. z o.o”.

Jeśli można, Panie Prezesie, to proszę.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
Wojciech Kutyła:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Szanowni Państwo!
Przedstawiam informację o wynikach kontroli, która 

dotyczyła nadzoru prezesa Agencji Rynku Rolnego nad 
Elewarr Spółka z o.o. Była to kontrola doraźna, kontro-
la sprawdzająca realizację wniosków po opublikowanej 
w 2011 r. informacji o wynikach kontroli funkcjonowania 
Elewarr Spółka z o.o. Podjęliśmy ją z inicjatywy własnej, 
ale też w związku z oświadczeniem grupy senatorów złożo-
nym prezesowi NIK oraz prośbą przewodniczącego Klubu 
Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” oraz donie-
sieniami w mediach o sytuacji na rynku zbóż i rzepaku 
w okresie pożniwnym 2013 r. Czynności kontrolne prze-
prowadzono na przełomie 2013 r. i 2014 r. Skontrolowano 
Agencję Rynku Rolnego oraz spółkę Elewarr.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sprawo-
wanie przez prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru wła-
ścicielskiego nad spółką Elewarr. Prezes Agencji Rynku 
Rolnego nie podjął działań w celu wyegzekwowania niena-
leżnie pobranych w latach 2008–2010 wynagrodzeń przez 
członków rady nadzorczej, zarządu i głównego księgowego 
spółki, a tym samym dopuścił do przedawnienia roszczeń 
w kwocie co najmniej 1 miliona 401 tysięcy zł. Ponadto 
prezes Agencji Rynku Rolnego ponownie zaakceptował 
wynagrodzenia dla członków zarządu spółki niezgodnie 
z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi w kwocie 208 tysięcy zł. Również 
rada nadzorcza spółki nienależnie pobrała wynagrodzenia 
w kwocie 921 tysięcy zł.
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orzeczenia, z naruszeniem art. 175 konstytucji, są błędne 
i krzywdzące. Zastanawiające jest również to, że informa-
cja zbiorcza z tej kontroli sporządzona została dwanaście 
miesięcy po wydaniu uchwały komisji rozstrzygającej NIK 
z dnia 21 maja 2014 r. Informacje ekonomiczne w sposób 
wybiórczy, udowadniający wcześniej przyjętą przez NIK 
tezę, zostały zaprezentowane przez NIK. Pomimo upływu 
dwóch lat NIK nie pokusiła się o aktualizację chociażby 
informacji o aktualnej sytuacji finansowej spółki, która na 
koniec kwietnia 2015 r. osiągnęła 8,5 miliona zysku netto. 
Niestety takie informacje, psujące wcześniej postawioną 
przez NIK tezę, nie są przez nią brane pod uwagę. Świadczy 
to o naruszeniu fundamentalnych zasad leżących u podstaw 
funkcjonowania NIK, to jest bezstronności i obiektywizmu, 
oraz o wprowadzaniu w błąd szerokiego gremium odbior-
ców, w tym również opinię publiczną.

Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o spółce Elewarr 
dzisiaj… Widzieliśmy tę prezentację. Ja później oddam 
głosu panu prezesowi Kluczyńskiemu, bo on ma wszystkie 
dane, a ja mam w głowie to, co jest dla mnie najważniejsze. 
Zgadza się, Elewarr dysponuje pojemnością około 650 ty-
sięcy t. Mogę się zgodzić, przy uwzględnieniu średniej 
produkcji zbóż i kukurydzy około 30 milionów t, z tym 
procentowym udziałem. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy: 
Elewarr jest spółką polską, ze stuprocentowym udziałem 
kapitału polskiego. Jak dowiodły ostatnie… Proszę bardzo. 
Jeżeli będzie potrzeba, to pan prezes Kluczyński na pewno 
to przedstawi… Przez ostatnie lata zakup własny Elewarru 
wynosił ponad 100 tysięcy t, a wraz z przechowywaniem 
usługowym rocznie było to pomiędzy 200 a 300 tysięcy t. 
W zeszłym roku zakupiliśmy dwa razy tyle, bo 228 tysię-
cy t, jak mnie pamięć nie myli. Plus usługowe przecho-
wywanie… To jest 492 tysiące t. Liczby mówią same za 
siebie, prawda broni się sama.

Natomiast jeżeli chodzi o samo kluczowe oddziaływa-
nie na rynek, proszę państwa… To jest duża firma, która ma 
dużą sieć elewatorów. Dlaczego teraz jest dwa razy więcej 
zakupionego zboża? Ponieważ nie jest sztuką kupować 
jak najtaniej i nieważne ile. Jeżeli daje się bardzo niską 
cenę, no to kupuje się mało. I co wtedy? Ma się wyrabiać 
marżą? W tej chwili my jako Elewarr musimy się poruszać 
w realiach rynkowych, ale nie musimy prowadzić brutalnej 
polityki spadku cen. Zawsze staramy się tę cenę utrzymy-
wać chociażby o 5,10 zł wyżej. Stąd takie wyniki, stąd dwa 
razy tyle zboża jest kupione. To są fakty. No, jeżeli to nie 
jest stabilizacja w tym bardzo newralgicznym momencie, 
w momencie żniw… Gospodarstwa, które się specjalizują 
w produkcji zbóż – tutaj siedzą prezesi stowarzyszeń, oni 
wiedzą o tym najlepiej – mają swoje suszarnie, swoje ma-
gazyny. Ale nie wszyscy, niektórzy potrzebują tej pomocy 
i sprzedania tego zaraz po żniwach, a jeżeli są wysokie 
plony, sprzedania nadwyżki. Dlaczego trzeba to sprzeda-
wać bardzo tanio i dawać się dołować obcemu kapitałowi? 
Mamy Unię Europejską, jest rynek światowy, każdy może 
kupować… Jak to się mówi, kto biednemu broni bogato 
żyć? Ale my jesteśmy po to, żeby mieć wpływ na ten ry-
nek i nie dopuszczać do takiego dołowania cen. Bo jeżeli 
tak poważna i duża firma, jaką jest Elewarr, mająca sieć 
magazynów, daje te ceny troszeczkę wyższe, no to produ-
cenci o wiele chętniej jadą tutaj. Jest to podmiot bardzo 

lub zakłady przetwórstwa młynarskiego, wytwórnie pasz 
lub też zakłady przemysłu tłuszczowego. W związku z tym 
Rada Ministrów postanowiła podjąć pewne działania w sto-
sunku do tejże spółki. Dziękuję bardzo za uwagę.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy pan minister chciałby się do tego odnieść?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Udzielę głosu prezeso-
wi agencji. Proszę.)

Proszę, Panie Prezesie.

Prezes Agencji Rynku Rolnego 
Radosław Szatkowski:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Całokształt zebranego materiału dowodowego i dokona-

nych przez kontrolę NIK ustaleń nie został w pełny i wła-
ściwy sposób wykorzystany podczas formułowania dwóch 
wniosków pokontrolnych. Tym samym nie zostały spełnione 
fundamentalne zasady, jakie przyświecają kontroli według 
standardów INTOSAI: zasada bezstronności i obiektywi-
zmu plus rzetelności i kontradyktoryjności. Tego nie było, 
w sposób uznaniowy zostało odrzucone. Postanowienie 
sądu rejonowego stwierdzające brak przesłanek do prowa-
dzenia postępowania z urzędu na podstawie art. 12 ust. 3 
ustawy o KRS w sprawie o wykreślenie z urzędu z rejestru 
przedsiębiorców KRS danych osób wchodzących w skład 
rady nadzorczej spółki Elewarr… W uzasadnieniu wyżej 
wymienionego postępowania sąd stwierdził: brak jest zatem 
przesłanek do zakwalifikowania spółki Elewarr do podmio-
tów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 3 mar-
ca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. Spółka Elewarr nie jest państwową 
jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną ani 
też jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Przedmiotowe 
orzeczenie sądu uprawomocniło się 28 września 2012 r. 
Zgodnie z art. 175 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy admini-
stracyjne oraz sądy wojskowe. Pomimo znajomości przez 
NIK powyższego orzeczenia od kilku lat, Najwyższa Izba 
Kontroli nie przyjmuje tego do wiadomości – chodzi o ten 
art. 175 konstytucji – kontestując i wydając wbrew orze-
czeniu sądu KRS zalecenia sankcjonujące bezwzględne 
stosowanie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradza-
niu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
Narusza w ten sposób przepisy konstytucji.

W opinii z dnia 12 maja 2015 r. dołączonej do in-
formacji zbiorczej, opinii do stanowiska Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2015 r. sporzą-
dzonej przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
prezes NIK podtrzymał stwierdzenie zespołu orzekającego 
komisji rozstrzygającej NIK z dnia 14 maja 2014 r., że 
powyższe orzeczenie sądu KRS nie jest dla NIK wiążące. 
Należy stwierdzić, że wnioski i zalecenia dotyczące odzy-
skiwania części wynagrodzeń wraz z odsetkami zawarte 
w wystąpieniu pokontrolnym z pominięciem powyższego 
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były i część zboża po prostu się im zmarnowała. Na szczę-
ście są to niewielkie ilości ton. Chodzi zatem o wyważanie 
słów, których się używa. O ile ja wiem, to Najwyższa Izba 
Kontroli nie jest od tego, żeby likwidować jakąkolwiek 
spółkę prawa handlowego. Jak mówię, to mi robi kło-
pot… Udzielając wywiadów itd., dementuję to, że Elewarr 
jest w złej kondycji, że Elewarr nie będzie skupował, że 
Elewarru nie będzie. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, 
oświadczam, że Elewarr był, jest i będzie. Czy będzie to, 
że tak powiem, w ramach Agencji Rynku Rolnego, co jest 
zasadne, czy właścicielem będzie kto inny, to jest zupeł-
nie inny temat. Nie mnie to rozstrzygać. Jest to w 100% 
kapitał polski. Warto byłoby, żeby ktoś polski ostał się na 
tym rynku. Więcej, trzeba mu pomóc tak, żeby miał prawo 
handlowania z zagranicą, czyli wejść do portu któregoś 
z podmiotów… Trzeba zacząć traktować to poważnie. Na 
razie wszystko to, co sprzedajemy, a gros idzie za granicę 
albo sprzedajemy podmiotom zagranicznym… Oni biorą 
tę marżę, którą daje transport morski czy kołowy. Na razie 
tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję za wyjaśnienie.
Czy pan minister chciałby coś dodać? Pan prezes wyraź-

nie podkreślił, że Elewarr nie będzie likwidowany, że będzie 
na rynku. Ewentualnie kwestia nadzoru, jak powiedział… 
Jakie jest stanowisko rządu w kwestii tego nadzoru?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Ja nie będę się powtarzał… Dla nas niezrozumiałe jest, 

dlaczego protokół po przeprowadzonej kontroli jest przysy-
łany po dwunastu czy czternastu miesiącach. Nie będę tego 
komentował. Ja jestem daleki od… Myślę, że trzeba rów-
nież wziąć pod uwagę to, że warunki, jeżeli chodzi o me-
chanizmy interwencji na rynku, zmieniły się. Dzisiaj nie 
od Agencji Rynku Rolnego zależy uruchamianie pewnych 
mechanizmów, tylko, jak mówiłem w pierwszym punkcie, 
od Komisji Europejskiej. I to nie podlega dyskusji. Nie od 
Agencji Rynku Rolnego czy Elewarru zależy to, ile będzie 
rezerw strategicznych w magazynach. To zależy od resortu 
i od całego państwa, jeśli chodzi o rezerwy finansowe… 
Przetarg i kwestia wielkości… To nie podlega dyskusji.

Podstawowa sprawa, bez względu na wyrok… 
Przepraszam, nie wyrok, tylko orzeczenie. Źle się wyrazi-
łem; nie jestem prawnikiem, mogę się mylić. Bez względu 
na orzeczenie sądu rejonowego po 2012 r. zostały urucho-
mione dwa mechanizmy. Czy faktycznie obowiązuje ustawa 
kominowa, czy nie, wydano zalecenie resortu, poprzez pre-
zesa, że ustawa kominowa ma być przestrzegana. I to jest do 
dzisiaj obowiązujące. To było zrobione w 2012 lub 2013 r., 
nie pamiętam… Mogę się mylić, ale to jest do sprawdzenia. 
Zarząd jednoosobowy… Zlikwidowano stanowisko dy-
rektora generalnego w strukturze spółki, a rada nadzorcza 
została zmniejszona z sześciu osób do trzech. Generalnie 
rzecz biorąc, rok po roku… Bardzo istotna sprawa, co 

wiarygodny, który płaci w terminie – terminy płatności 
faktur są do czternastu dni, a bardzo często należności za 
płody rolne są płacone jeszcze szybciej. Jest to naprawdę 
bardzo wiarygodny partner, który współpracuje z naszym 
sektorem rolniczym, z naszymi producentami zbóż, rzepaku 
oraz roślin motylkowych. A więc niezrozumiała dla mnie 
jest teza, że trzeba zlikwidować Elewarr. No przecież to 
brzmi jak sabotaż. Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Dziękuję. Czy 
pan prezes spółki…)

Jeszcze jedna rzecz. Mogę? Przepraszam… Złożone 
doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa w związku z naruszeniem ustawy kominowej… 
19 czerwca prokuratura apelacyjna odrzuciła doniesie-
nie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, 
uznając, że Elewarru nie obowiązuje ustawa kominowa. 
Dziękuję. To tylko w kwestii uzupełnienia.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Panie Prezesie, chciałby pan zabrać głos?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę.

Wiceprezes Zarządu Elewarr Spółka z o.o. 
Marek Kluczyński:
Kilka słów na ten temat…
(Głos z sali: Mikrofon, Panie Prezesie.)
Przepraszam. Pierwszy raz jestem w Senacie… 

W Sejmie bywałem.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja bym dodał kilka zdań do tego, co pan prezes 

Szatkowski powiedział. Rzeczywiście podwoiliśmy skup, 
bo mieliśmy zakupione 112 tysięcy t w roku 2013. Łącznie 
to było 280 tysięcy t. Ja jestem w Elewarze od stycznia, wła-
ściwie od grudnia 2013 r. Najbardziej zabolało mnie w tym 
raporcie słowo: likwidacja. Tu nie chodzi o to, że… Z firmą 
można zrobić, co kto chce. Następnego dnia po opubliko-
waniu tego raportu dyrektorzy banku przyjechali do mnie 
i pytali: Panie Prezesie, czy kredyt… Elewarr ma 60 mi-
lionów własnych środków, nie są to małe pieniądze. O dwa 
razy tyle… Z takim wnioskiem występował i w zeszłym 
roku, i w tym roku. W zeszłym roku dostał bez zastrzeżeń, 
a w tym roku miałem wizyty tylu dyrektorów… Było ich 
łącznie sześciu w Elewarze. Z różnych szczebli, dwoje 
między innymi z komitetu sterującego, czyli ci, którzy 
dają kredyty. I oni nie pytali, czy Elewarr jest wiarygodny, 
czy nie. Oni pytali: Prezesie, będziecie likwidowani czy 
nie? To słowo, Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo, 
Elewarrowi zrobiło największą szkodę, wywołało również 
panikę u małych i średnich rolników. My nie skupujemy 
od tych ludzi, którzy mają własne suszarnie, własne elewa-
tory, własne zbiorniki. My kupujemy od rolników, którzy 
tego nie mają. Oni oddają nam towar w żniwa z dwóch 
powodów. Pierwszy powód jest taki, że chcą mieć od razu 
pieniądze. Drugi powód jest taki, że nie mają gdzie tego 
składować. Ja znam takich rolników, którzy powiedzieli 
w zeszłe żniwa, że ceny w tym roku będą większe, ale nie 
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nomiczną firmy. Wszelkie pociągnięcia, jakich dokonałem, 
dokonałem właśnie z tego powodu. Pamiętajmy o jednym: 
mechanizm interwencyjny jest zgodnie ze wspólną polityką 
rolną otwarty. Jeżeli cena będzie spadała poniżej pewnego 
pułapu… Ten pułap jest dzisiaj niski, bo to jest 101 euro. 
My jako Polska jesteśmy orędownikiem tego, żeby tę cenę 
interwencyjną podnosić. Gdyby, załóżmy, doszło do tego, 
że… Wówczas potrzebna jest taka firma, która… Jeżeli 
chodziło do akcji interwencyjnych, a przypomnijmy sobie 
sezon 2004/2005 r., kiedy w Polsce w ramach interwencyj-
nego zakupu i sprzedaży zbóż skupiono 1 milion t w roku, 
a w sezonie 2005/2006 – 800 tysięcy t… Pamiętajmy o jed-
nym: Elewarr ma praktycznie we wszystkich większych 
magazynach bocznicę kolejową, ma cały system przyjmo-
wania TIR, jest bardzo nowoczesną jednostką. Tam, gdzie 
jest potrzeba, rozbudowujemy… W Gądkach będziemy 
budować magazyn płaski. Firma się rozwija. Tak że nie 
patrzmy na to, że dzisiaj nie potrzebujemy… Nie wiadomo, 
co się stanie za rok czy za dwa. Spółka jak najbardziej… 
Okres żniwny mamy od lipca gdzieś do końca października, 
nawet do początku listopada, bo kukurydza… Okres żniw 
to czas największych transakcji dla firmy, która zajmu-
je się tego typu działalnością. Prezes wystąpił do urzędu 
skarbowego z wnioskiem o to, żeby zmienić rok księgowy 
z roku kalendarzowego na obrotowy rok gospodarczy – od 
1 lipca do 30 czerwca. A dlaczego? Bo wtedy nie będzie 
żadnego wypaczania wyniku finansowego. Jak mamy na 
koniec grudnia przedstawić sytuację finansową, a prak-
tycznie rzecz biorąc, do końca października dokonuje się 
zakupów, no to… To przez dwa miesiące mamy później 
tym handlować? Wtedy nie ma zwyżki… A czasami jest, 
jest kilka takich momentów, kiedy ceny zwyżkują: czasami 
jest to koniec roku, najczęściej jest to przełom stycznia 
i lutego, a później, jeżeli wcześniej nie było zbytniego od-
bicia, to kwiecień i maj, na przednówku. Firma musi mieć 
magazyny, musi je czyścić przed samymi żniwami. Elewarr 
ma w tej chwili wolnej powierzchni 0,5 miliona t na reali-
zację swoich zadań. Skoro daliśmy radę kupić w zeszłym 
roku tyle, to teraz tak samo… Pan minister wspomniał, że 
Elewarr nie może być zasypany w 100%, ponieważ musi 
mieć tak zwaną zdolność przesypową. Zboże trzeba kon-
serwować, czasami trzeba je przerzucić. Nigdy zatem nie 
jest tak, żeby był w 100% zapełniony. Dziękuję. To tylko 
w kwestii informacji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Można jeszcze, Panie 
Przewodniczący?)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Szanowni Państwo, myślę, że argumentem za tym, żeby 

firma była… Właścicielem jest Skarb Państwa, czyli pań-
stwo generalnie. To jest przykład z tamtego roku, bardzo 
dobry przykład. Uczestniczyłem w tym od początku do 

zresztą panowie z NIK przytaczali, jest taka, że jak były 
dodatnie wyniki finansowe, to pochodziły one z operacji 
finansowych, natomiast zysk, który dzisiaj jest uzyskany 
przez firmę Elewarr, jest zyskiem z czynności operacyjnych, 
czyli de facto z handlu zbożem i przechowywania.

Kolejna kwestia bardzo istotna – sam na to zwracałem 
uwagę – dotyczy globalnej pojemności magazynów i prze-
trzymywania zboża, czyli kupowania zboża na potrzeby 
Elewarru. Ostatni rok pokazał, że… Nie znam się aż na 
tyle na tym, ale prezes jeden czy drugi na pewno to wie. 
Pewne rezerwy muszą być utrzymane, jeśli chodzi o wolne 
pomieszczenia magazynowe. Myślę, że warto podkreślić, 
iż, jak dobrze pamiętam, jest około siedmiu tysięcy klien-
tów… Tak, Panie Prezesie Elewarru? Chodzi o małych 
przedsiębiorców. Na rynku są oczywiście także i tacy, co 
mają… Jak się szacuje, w całym kraju mamy powierzchnię 
magazynową na około 6 milionów t. Poczynając od firm, 
poprzez podmioty prywatne, które przez ostatnie dwadzie-
ścia pięć lat… Tak jak dzisiaj kreatorem ceny truskawki 
jest targowisko na Bródnie czy gdzieś w środku Warszawy, 
niezlikwidowane przez porządnego gospodarza, tak kre-
atorem ceny zboża jest Elewarr, bo wszyscy się oglądają 
na Elewarr i sprawdzają, ile Elewarr będzie płacił. Mało 
tego, ostatnie lata pokazały… Były w Polsce takie przy-
padki, kiedy różne podmioty – nie będę tu kryptoreklamy 
uprawiał… Elewarr za sprzedane zboże płacił solidnie 
i w czasie. Te warunki z 2006 r., które tu były pokazywa-
ne… My już byliśmy w Unii, ale byliśmy, powiedziałbym, 
początkującym krajem. Mechanizmy się zmieniają i dzisiaj 
sytuacja jest inna.

Szanowni Państwo, Wysoka Komisjo, w czwartek jest 
pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o Agencji 
Rynku Rolnego i innych ustaw, w której mówi się o prze-
kazaniu udziałów do Ministerstwa Skarbu Państwa w ciągu 
czterech miesięcy po wejściu w życie ustawy… Tyle mogę 
powiedzieć jako przedstawiciel resortu. W naszym zamyśle 
nigdy nie było likwidacji. Tak jak pan prezes powiedział, 
bez względu na to, kto będzie właścicielem… Przez ostatnie 
lata były inwestycje, różne remonty. Część tego majątku 
została wcześniej sprzedana, chyba wtedy, kiedy były od-
działy tworzone i centrala… Tak jak powiedziałem, dzisiaj 
mamy ponad 600 tysięcy t powierzchni przechowalniczej 
i w miarę sprawny, działający organ, na co wskazuje wynik 
finansowy za ostatni kwartał. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan prezes Agencji Rynku Rolnego Szatkowski. 

Proszę.

Prezes Agencji Rynku Rolnego 
Radosław Szatkowski:
Szanowni Państwo, ja w kwestii uzupełnienia słów 

i pana ministra, i pana prezesa Kluczyńskiego. Tak jak pan 
minister powiedział, wydano zalecenie… Nie obowiązuje 
Elewarru ustawa kominowa, ale wszelkie pobory, które są 
w tej chwili, tych wielkości, tych wysokości nie przekra-
czają. Nie przekraczają, co jest spowodowane sytuacją eko-
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co powoduje, że tracą na tym głównie producenci – mówię 
tutaj o hodowcach – jak również firmy, które się zajmują 
tą działalnością. Zyskuje tylko rynek spekulacyjnych. Stąd 
myślę, że ten mechanizm, o którym dzisiaj mówimy na 
posiedzeniu komisji, mechanizm stabilizacji, jest ważny 
i państwo nie powinno się go wyzbywać.

Czy pan prezes chciałby jeszcze się odnieść do tych 
słów, których tyle dzisiaj padło, sprostować coś, ewentu-
alnie odnieść się do tego materiału…

(Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła: 
Tak, dziękuję.)

…do wyjaśnień zawartych w pismach przekazanych 
państwu i dzisiaj tutaj prezentowanych? Mówimy, po-
wiedziałbym, o sprawie historycznej i o sytuacji bieżą-
cej. Wypowiedzi na temat sytuacji bieżącej pokazują, że 
jest znacznie lepiej, co przyjąć należy dość pozytywnie, 
ale historycznie… No, to jest druga sprawa. Czy zostały 
wyciągnięte wnioski? Z wypowiedzi rządu i wypowiedzi 
rolników wynika wyraźnie, że interwencjonizm funkcjo-
nuje, ale czy…

Proszę.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
Wojciech Kutyła:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowny Panie Ministrze! Panowie Prezesi! Szanowni 

Państwo!
Ja nie chciałbym się w żadnym stopniu odnosić do sy-

tuacji bieżącej spółki, albowiem nie było to przedmiotem 
naszej kontroli. Ta kontrola, która miała miejsce, była kon-
trolą sprawdzającą w stosunku do kontroli, z której infor-
mację opublikowaliśmy w czerwcu 2011 r. i która dotyczyła 
funkcjonowania spółki w latach 2008–2010. I to wówczas, 
w tym okresie, stwierdziliśmy nielegalne, niegospodarne 
wydatkowanie środków między innymi na wynagrodzenia, 
o czym była tutaj uprzednio mowa. Ta kontrola spraw-
dzająca była po to, aby sprawdzić, jak wykonano wnioski 
z poprzedniej kontroli. Tych wniosków – my stwierdzamy 
to jasno – nie wykonano. I bez względu na to, że… Pan 
prezes powoływał się na to, że sąd gospodarczy wydał 
postanowienie… Chciałbym tu zaznaczyć, że nie było to 
postanowienie wydane na wniosek ani Najwyższej Izby 
Kontroli, ani spółki, ani Agencji Rynku Rolnego. Jedna 
z osób fizycznych złożyła wniosek do sądu z prośbą o wy-
kreślenie władz… Sąd w trybie niejawnym, a raczej refe-
rendarz sądowy, uczynił to. O tym wiedzy Najwyższa Izba 
Kontroli nie miała ani inne podmioty zainteresowane. Nikt 
nawet tego nie zaskarżył, nie było to weryfikowane w żad-
nej wyższej instancji. Co więcej, chciałbym zaznaczyć, że 
to postanowienie sądu – to było postanowienie sądu w try-
bie niejawnym – z 17 września 2012 r. wydano ponad rok 
po tym, jak została opublikowana nasza informacja i nasze 
wnioski z kontroli. A więc przez ponad rok, w ogóle nie 
wiedząc, że takie postanowienie czy inne może zapaść… 
Przez ponad rok nasze wnioski nie były realizowane.

Chciałbym tutaj zaprotestować również przeciwko 
stwierdzeniu, że myśmy nie dochowali jakiejkolwiek pro-
cedury kontrolnej. Myśmy postępowali zgodnie ze sztuką 
kontrolerską, w pełnym poszanowaniu zasady kontradyk-

końca… Jak mieliśmy problem z afrykańskim pomorem 
świń, to w takich luźnych rozmowach padała propozycja, 
że skoro nie mamy własnych magazynów, mówię o pań-
stwie… Jak minister gospodarki ogłaszał przetarg, to ceny 
rosły pięć razy bardziej niż normalnie…

(Głos z sali: Za przechowywanie.)
Tak, za przechowywanie. I dlatego był pomysł, żeby 

w razie sytuacji kryzysowych… W przypadku zwierząt 
jest to trudniejszy problem, bo zwierzęta rosną, natomiast 
zboże, jak jest suche, to może leżeć, można je przechowy-
wać. My nie przedstawiamy argumentów za tym, że ta firma 
jest do likwidacji czy do przebranżowienia. Dzisiaj nie 
potrzeba też programu naprawczego, bo za ostatni kwartał 
mają wynik dodatni. Jak prezes Kluczyński powiedział, 
być może drugorzędne jest to, kto będzie właścicielem, 
kto będzie miał udziały tejże firmy. Ważne jest, jak prezes 
mówił, bo zna w detalach tę firmę, jej funkcjonowanie. 
Odpukać w niemalowane drewno, żeby nie musiała wystę-
pować interwencyjnie… Przypomniała mi się ta sytuacja 
z afrykańskim pomorem świń, bo… Mówili, że nie mamy 
chłodni. No, nie mamy. I jak był przetarg, to od razu te 
ceny poszły…

(Głos z sali: Pewnie podwójnie wzrosły.)
No po prostu astronomicznie. Tak że to jest dodatkowy 

argument. Warto mieć stabilną firmę, która by reagowała 
w takich sytuacjach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Myślę, że wypowiedzi pana ministra dość jednoznacz-

nie wskazują… W pierwszym punkcie mówiliśmy o sta-
bilizacji. Jest to jedno z narzędzi państwa, mechanizm 
stabilizujący. Wielokrotnie organizacje zgłaszały, także tu 
w Senacie, że ceny interwencyjne powinny być na poziomie 
160, 150 euro. Obecna cena za pszenicę paszową to jest 
150 euro, a konsumpcyjną – 166. To świadczy o tym, że 
cena realna i cena interwencyjna… Gdyby te ceny były na 
tym poziomie, to wówczas cena dla rolników mogłaby być 
znacznie wyższa. Skoro można by po interwencyjnej cenie 
kupować, to ta interwencja Unii Europejskiej mogłaby być 
faktycznie wykorzystywana. W tym przypadku tego nie ma, 
nie ma interwencji. I to od kilku lat… Związki protestują, 
nie zgadzają się, żeby te ceny nie były od tylu lat zmieniane. 
Chodzi tu nie tylko o rynek zbóż, ale i rynek mleka. Tam też 
nie działa… Była interwencja na rynku mięsa wieprzowe-
go, ale w ramach zmiany wspólnej polityki rolnej ten me-
chanizm został zlikwidowany, chociaż były możliwości… 
Ceny nie były zmieniane, w związku z tym zniknął me-
chanizm. I teraz, jeśli znowu chce się doprowadzić w Unii 
Europejskiej do tego, żeby ceny były nieaktualne… Mogę 
się spodziewać, że będą naciski na zasadzie: zlikwidujmy 
ten mechanizm, skoro on jest niewykorzystywany. To jest 
pewna próba oszczędzania środków Unii Europejskiej, 
bo to są środki Unii Europejskiej, na interwencjonizm, 
który zamiast zabezpieczać, stabilizować… Zamiast tego 
likwiduje się go. W przypadku trzody został zlikwidowa-
ny… Oby nie było tak, że zlikwiduje się go na rynku zbóż 
i mleka. Unia szuka oszczędności, zastanawia się, jak nie 
wydawać środków, pozostawiając wolny rynek, liberalny, 
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składała, zostanie ono przez służby prawne przeanalizowa-
ne. Tak jak to ma miejsce w państwie demokratycznym, 
jeżeli uznamy, że to postanowienie jest inne niż przez nas 
wyrażone w zawiadomieniu, są do zastosowania odpowied-
nie procedury typu zażalenie czy odwołanie. Najwyższa 
Izba Kontroli bezsprzecznie w tej sprawie się odwoła, jeżeli 
takie postanowienie zapadnie. My na dzień dzisiejszy o tym 
nie wiemy, a pan prezes Agencji Rynku Rolnego już wie… 
Chciałbym na to zwrócić uwagę.

Jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Pan prezes był 
uprzejmy powiedzieć kilka słów o Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli. Wysoka Komisjo, chciałbym tylko przy-
pomnieć, że w sprawie państwowości takich spółek jak 
Elewarr – o tym piszemy w tych obu informacjach – wypo-
wiadał się już i Trybunał Konstytucyjny, i Sąd Najwyższy, 
i Naczelny Sąd Administracyjny, a nawet, w sprawie zwią-
zanej z Elewarrem, Prokuratoria Generalna, która w sposób 
jednoznaczny powiedziała, że to jest państwowa osoba 
prawna i ma do niej zastosowanie ustawa kominowa. 
Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan minister mówił, że stosowane są zasady przestrze-

gania… Jeśli chciałby jeszcze coś dodać, to proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Panie Przewodniczący! Panie Prezesie! Szanowni 

Państwo!
Ja powiem w ten sposób. Panie Prezesie, myślę, że 

ten wniosek jest za daleko idący, jeśli chodzi o likwidację 
spółki na bazie historycznej kontroli, bez uwzględnienia 
tego, co jest dzisiaj. I tylko tyle. Ja więcej się nie będę 
wypowiadał. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Jeszcze pan prezes Szatkowski.

Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław 
Szatkowski:
Już tylko ad vocem.
Szanowni Państwo! Panie Prezesie! Panie Dyrektorze!
Z tego, co ja się orientuję, to prawo stanowią wyższa 

i niższa Izba parlamentu. W sprawach spornych działają 
sądy. Sądy wydają wyroki, a wyroki stają się prawomocne. 
Trzymajmy się tego. Od orzekania są sądy… Parę razy 
już były pisane zażalenia i zażalenia były rozpatrywane 
negatywnie.

Natomiast skoro mówimy, że ja już coś wiem, a państwo 
tego nie wiedzą, to powiem tylko tyle, że raport, który za-
wisł u was na stronie o godzinie 22.30 w dniu 2 czerwca 
i spowodował 3 czerwca od godziny 6.00 potężne zamiesza-
nie medialne, które, jak pan prezes Kluczyński wcześniej 

toryjności. Cała procedura kontrolna opisana ustawą o NIK 
została wyczerpana, dlatego trwało to długo. Chciałbym 
zaznaczyć również, że kwestia statusu prawnego spółki 
Elewarr – chodzi o to, czy jest to państwowa osoba prawna, 
czy stosuje się do niej ustawę kominową – była rozstrzy-
gana przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ 
były zgłaszane zastrzeżenia. Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli w dniu 20 kwietnia 2011 r. podjęło uchwałę, że 
spółka Elewarr jest państwową osobą prawną i, zacytuję 
tutaj uchwałę, „mają do niej zastosowanie przepisy ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi”. A więc została zrealizowana pełna procedura 
kontrolna. Kolegium NIK, które jest niezależnym organem 
weryfikującym, zastrzeżenia uznało, tak jak stwierdziłem 
przed chwilą. Ja nie jestem w stanie w żaden sposób kwe-
stionować… Tam zasiadają profesorowie prawa, autorytety 
w dziedzinie prawa. Takie było brzmienie ich uchwały.

I ostatnia kwestia. My nie stawialiśmy jakiegoś takiego 
twardego, jednoznacznego wniosku o likwidację spółki. 
Pragnę zwrócić uwagę na to, że w tej informacji, którą 
państwo otrzymaliście, na końcu tego tekstu, gdzie są uwagi 
końcowe i wnioski, strona 8, napisaliśmy tak: Najwyższa 
Izba Kontroli wnosi do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 
aby w porozumieniu z ministrem finansów rozważył prze-
prowadzenie postępowania likwidacyjnego i rozwiązanie 
Elewarr Spółka z o.o.

Odnosząc się do samej ustawy kominowej… My za-
biegamy o grosz publiczny, który naszym zdaniem został 
nielegalnie wydatkowany. Nie zakładam, by parlament 
Rzeczypospolitej, uchwalając tę ustawę, zakładał, że ja-
kiekolwiek spółki w naszym kraju, których właścicielem 
jest… Pan minister Nalewajk mówił, że Skarb Państwa, 
a więc wprost ma do niej zastosowanie ustawa kominowa. 
Pan prezes agencji mówi, że nie ma zastosowania ustawa 
kominowa… Ja uważam, że żadne modyfikacje czy to sta-
tutów spółek, czy regulaminów organizacyjnych nie mogą 
po prostu wyjmować tych spółek spod działania przepisów 
tej ustawy. Dobrze.

Pan dyrektor…
(Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w Najwyższej Izbie Kontroli Waldemar Wojnicz: Tak.)
Jeśli można, to pan dyrektor chciałby się jeszcze wy-

powiedzieć.

Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w Najwyższej Izbie Kontroli 
Waldemar Wojnicz:
Jeszcze w jednej kwestii. Panie Przewodniczący, Panie 

Ministrze, pan prezes Radosław Szatkowski był uprzej-
my poinformować Wysoką Komisję o postanowieniu 
prokuratury apelacyjnej, która została przez Najwyższą 
Izbę Kontroli zawiadomiona o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez niedochodzenie roszczeń tych należ-
ności wynikających z ustawy kominowej. Najwyższa Izba 
Kontroli na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 nie otrzy-
mała z prokuratury apelacyjnej odpowiedzi w tej sprawie. 
Jeżeli wpłynie odpowiedź z prokuratury apelacyjnej do 
Najwyższej Izby Kontroli, która stosowne zawiadomienie 
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Przewodniczący Rady Federacji 
Branżowych Związków 
Producentów Rolnych 
Marian Sikora:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja mam dziwne odczucia. Bardzo podobały mi się wy-

stąpienia pana ministra i pana prezesa agencji, prezesa, 
który poza tym jest rolnikiem i wie, co jest rolnikowi po-
trzebne, jak ta firma oddziaływała pozytywnie na rolników. 
Natomiast wystąpienie pana prezesa NIK jest takie, że… 
No, najlepiej to byłoby zlikwidować. Tylko że zlikwidować 
jest łatwo. Myśmy dużo zlikwidowali w kraju, a nie pobu-
dowaliśmy nic, Panie Prezesie. Niech pan, Panie Prezesie, 
sobie wyobrazi, że Ukraina ma 22 miliony t pszenicy. Pani 
minister powiedziała, że firmy z Zachodu, które wchodzą… 
Oni za pięć lat będą mieli 200 milionów. Ta pszenica może 
wejść na polski teren. Interwencja, a już COPA się zaj-
muje ceną interwencyjną, która prawdopodobnie będzie 
urealniona… Ta firma jest nam bardzo potrzebna. Byłem 
w Bartoszycach i widziałem te kolejki rolników. Tam nikt 
nie ma magazynu. Tam są gospodarstwa dobrze plonują-
cych ziem i oni od razu potrzebują to sprzedać. Tak? Trzeba 
dać tej firmie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie możliwość 
eksportu. Bo trudno jest zarobić, jeśli się nie ma młynów 
itp. Trudno jest na małej marży zarobić. Ale jeśli się eks-
portuje, to jest dużo większa szansa.

Pan prezes wystąpił do izby skarbowej o przesunięcie 
roku, o zmianę, żeby nie kalendarzowy, ale gospodarczy… 
W gospodarstwach jest rok gospodarczy kończący się 
w czerwcu. Pytałem o to Niemców. Niemcy też mają rok 
gospodarczy. Wówczas te wyniki byłyby całkiem inne. Jeśli 
w rolnictwie mamy wprowadzić podatek dochodowy, a nie 
wprowadzimy roku gospodarczego, to będziemy mieli… 
W tym czasie wyzbywamy się i zboża, i wszystkiego i jest ła-
twiej… My, Panie Prezesie i Panie Ministrze, a nasza federa-
cja skupia dwadzieścia dziewięć związków branżowych – to 
są gospodarstwa towarowe – jesteśmy za tym, żeby utrzymać 
Elewarr jako spółkę strategiczną w kwestii stabilizacji rynku 
zbożowego. Nie będzie Elewarru, nie będzie stabilizacji. 
Pamiętacie państwo, ile problemów miała agencja, może 
do dzisiaj ma, z prywatnymi elewatorami, które skupowały 
w ramach interwencji? Jak oni się rozliczali?

(Głos z sali: Wyrok zapadł niedawno.)
A jeśli Elewarr jest, to jest pieniądz…
Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Nie możemy tego 

błędu popełnić – nie można tej spółki przekazać do 
Ministerstwa Skarbu Państwa, bo Skarb Państwa ją sprze-
da. Jeśli to będzie pod nadzorem Agencji Rynku Rolnego 
czy ministerstwa rolnictwa, to będzie szansa na to, że to 
będzie spółka strategiczna, która będzie pomagała rolni-
kom, polskim rolnikom, stabilizowała sytuację na ryn-
ku. I o to, Panie Przewodniczący, do Senatu, do komisji 
apeluję – utrzymajmy Elewarr jako spółkę strategiczną. 
Historia była smutna, Panie Prezesie NIK, ale wiem, że 
sytuacja się poprawia. Dobrze, że ta sytuacja się poprawi-
ła… Tak trzeba, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na 
to, żeby ta spółka przynosiła straty. Idźcie w tym kierunku, 
a będziecie mieli poparcie wszystkich rolników. Różne 
prywatyzacje… Bo kapitał zachodni jest chętny do tego, 

powiedział, tylko szkodzi spółce, ja otrzymałem 9 czerwca, 
a prezes Kluczyński 10 czerwca. Myślę, że ten, kto jest 
zainteresowany, kto jest właścicielem, powinien ten raport 
otrzymać pierwszy, a nie dowiedzieć się o nim z mediów. 
Do tego wszystkiego nawet nie jest w całości w interne-
cie, bo nie ma tam odpowiedzi ministra rolnictwa czy… 
Jest tam sama sentencja raportu Najwyższej Izby Kontroli. 
Dziękuję, na tym zakończę.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Ten temat… Rozmawialiśmy na ostatnim posiedze-

niu komisji, że trzeba ten temat przedyskutować. Jest on 
przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Materiały, które 
my mamy, są kompletne, wraz z odpowiedziami itp. Tak 
że informacja dla państwa senatorów jest pełna. Instytucje 
kontrolne są do tego, żeby kontrolować, a parlament do 
tego, żeby z NIK współpracować. A wnioski są po to, żeby 
je realizować. Moglibyśmy jeszcze długo dyskutować na 
temat tych spraw, ale dla nas najistotniejsze, jak mówiłem 
wcześniej, jest utrzymywanie mechanizmów stabilizują-
cych dochody rolników. Interwencjonizm jest potrzebny. 
Myślę, że nikt z nas z komisji nie będzie wnosił, żeby coś 
likwidować, ale raczej podtrzymać. Jeśli są jakieś niepra-
widłowości, a uwagi są, to trzeba wyciągać z tego wnioski, 
poprawiać…

Pan senator Pupa prosi o głos.

Senator Zdzisław Pupa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Czytam w tej informacji o wynikach kontroli na te-

mat misji Najwyższej Izby Kontroli. Tą misją jest dba-
łość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej 
dla Rzeczypospolitej Polskiej. Z informacji, jakie do tej 
pory otrzymywaliśmy, wynika, że rzeczywiście jest tak, 
iż Najwyższa Izba Kontroli robi wszystko, aby w sposób 
skuteczny, niezależny i obiektywny podawać informacje 
społeczeństwu, odpowiednim organom na temat dbałości 
o gospodarność majątkiem narodowym. Ja mam pytanie. 
Czy skoro Elewarr i Agencja Rynku Rolnego, a także, jak 
rozumiem, ministerstwo rolnictwa nie zgadzają się z wy-
nikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli, zamierzacie 
państwo podjąć czy też już podjęliście jakieś działania 
w celu ochrony dobrego imienia Elewarru czy Agencji 
Rynku Rolnego? Czy zamierzacie złożyć jakieś powództwo 
przeciwko Najwyższej Izbie Kontroli w związku z tą kon-
trolą, która się odbyła? Zarzuty, które zostały przedstawione 
przez Najwyższą Izbę Kontroli, są poważnymi zarzutami. 
Najwyższa Izba Kontroli oczekuje w tej chwili, moim zda-
niem słusznie, na decyzję prokuratury w kwestii wniosków, 
jakie zostały przez NIK złożone. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Proszę, prezes Sikora.
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(Głos z sali: Pani premier powiedziała, że będzie słu-
chać rolników. Zobaczymy.)

Za chwilę będziemy mieli możliwość wysłuchania prze-
biegu posiedzenia komisji sejmowej, bo będzie dyskusja na 
temat tego, co premier wczoraj powiedziała do rolników. 
Za chwilę, o godzinie 14.00, będziemy mieli wysłuchać 
informacji rządu na temat… Chodzi o ziemię. Wczoraj 
z panią premier dyskutowaliśmy i ustaliliśmy pewne me-
chanizmy, o których będzie dzisiaj mowa w stanowisku 
rządu. Oczywiście wsłuchaliśmy się w głosy rolników. 
Sprawdzimy to dzisiaj…

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan prezes Elewarru. Proszę.

Wiceprezes Zarządu Elewarr Spółka z o.o. 
Marek Kluczyński:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kiedy wy-
buchła ta sprawa z dzikami, Elewarr dokonał kompletnej 
analizy prawa polskiego i unijnego, jeśli chodzi o wybu-
dowanie chłodni, mroźni na potrzeby właśnie takich sytu-
acji. Mamy taki teren w Nowych Proboszczewicach, tam 
jest więcej terenu niż sam elewator… Gdyby zaszła taka 
konieczność, to my prawnie już jesteśmy przygotowani 
do rozpoczęcia projektowania takiej chłodni, mroźni na 
potrzeby produkcji zwierzęcej. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję za obecność gościom, przedstawicielom rządu, 

prezesowi NIK i osobom mu towarzyszącym. Ja uważam, 
że NIK jest potrzebna, NIK ma sprawdzać, weryfikować, 
przedkładać informacje również parlamentowi, a my od 
tego jesteśmy, żeby z NIK współpracować. Wszystkie uwa-
gi, które tutaj podnoszono, są zapisane, są w materiale. 
Myślę, że wyciągniemy z tego wnioski i w przyszłości będą 
podjęte słuszne decyzje. Dziękuję jeszcze raz.

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

żeby wykupić te najlepsze kąski z Elewarru. Wówczas 
zostalibyśmy pozbawieni możliwości zbytu, normalnej in-
terwencji. To samo mamy w produkcji żywca wieprzowego. 
Zakłady mięsne zagraniczne sprowadzają własne prosiaki, 
dają 50 zł rolnikowi i skupują, a później obniżają cenę 
temu normalnemu rolnikowi, który hoduje polską świnię, 
po to, żeby wyrównać koszty. To samo zaraz się zacznie 
z mleczarniami, które likwidując tych małych producentów 
mleka, będą musieli obniżyć tym dużym. Tak że w imieniu 
Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 
Panie Przewodniczący, zwracam się do pana o to, żeby 
Elewarr został spółką strategiczną i był zarządzany przez 
ministra rolnictwa, przez Agencję Rynku Rolnego. Jest to 
nasz kapitał. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Wniosek jest skierowany do rządu, gdyż rząd podejmuje 

tę decyzję. Z tego, co wiemy – tak wynika z informacji 
prasowych – pan minister wyraził zgodę na przekazania 
do ministra skarbu… Pan prezes mówił, że została wsz-
częta procedura legislacyjna w Sejmie, która mówi o tym 
przekazaniu. Myślę, że parlament powinien stanąć na wy-
sokości zadania i rozważyć argumenty rolników w kierunku 
utrzymania mechanizmów stabilizacyjnych, a taką rolę 
ta spółka pełni. Myślę, że jako rolnicy nie uważamy, aby 
wypowiadanie się w tej sprawie inaczej… To jest kwe-
stia decyzji politycznych, decyzji parlamentu. To, co jest 
narzędziem do stabilizacji rynków rolnych, powinno być 
w gestii ministra rolnictwa. Chodzi o to, żeby nie uderzać 
w ministerstwo rolnictwa, twierdząc, że ono nie spełnia 
swojej roli, skoro pozbawia się je narzędzi. Uważam, że 
te narzędzia powinny być zachowane. Tak jak w Komisji 
Europejskiej odpowiada za te sprawy komisarz do spraw 
rolnictwa, tak za sprawy rolne w Polsce odpowiada mini-
ster rolnictwa. I tak powinno być. Jeśli będzie inna wola 
parlamentu… Ten proces trwa, żadna decyzja jeszcze nie 
została podjęta. Rolnicy mają prawo wyrażać swoje sta-
nowisko, a rząd powinien się do niego odnieść. To tyle, co 
ja mogę dopowiedzieć panu prezesowi. Jeśli trafi do nas 
taka ustawa, to będziemy raczej bronić tych instrumentów. 
Trzeba stabilizować, a nie likwidować.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 15)
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