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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona gruntów Skarbu Państwa przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem”. 

 

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

Chróścikowski, Piotr Gruszczyński, Jan Maria Jackowski, 

Kazimierz Jaworski, Wiesław Kilian, Andrzej Kobiak, Marek 

Konopka, Ireneusz Niewiarowski, Marian Poślednik, Zdzisław 

Pupa, Grzegorz Wojciechowski, Roman Zaborowski; 

 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 sekretarz stanu Kazimierz Plocke ze współpracownikami, 

 Agencja Nieruchomości Rolnych: 

 prezes Leszek Świętochowski ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Środowiska: 

 sekretarz stanu Dorota Niedziela ze współpracownikami, 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

 wiceprezes Jacek Uczkiewicz ze współpracownikami, 

 przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność”, Federacji Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskiego 

Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, 

Związku Producentów Ryb, ZZR „Ojczyzna”, ZZR 

„Samoobrona”, 

 Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który jest odpowiedzią na  

wnioski de lege ferenda zawarte w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli 

„Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem”. 

W dokumencie tym NIK wnosił do ministra rolnictwa m.in. o podjęcie prac nad ustawą 

o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich, w której znalazłyby się przepisy 

uniemożliwiające przyznanie dopłat do bezprawnie użytkowanych gruntów rolnych 

Skarbu Państwa. Kolejny wniosek NIK, skierowany do ministra sprawiedliwości,  

dotyczył zaostrzenia sankcji za bezprawne zajęcie nieogrodzonego cudzego gruntu oraz 

uniezależnienia ścigania sprawcy od wcześniejszego wezwania go do opuszczenia 

zajętego terenu. 
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Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil zaproponował, aby osoba, która w celu 

otrzymania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopuściła się zajęcia 

gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w sytuacji 

kiedy Skarb Państwa nie przeniósł posiadania tego gruntu w drodze czynności prawnej na 

inną osobę, podlegała karze aresztu albo grzywny do 15 tysięcy zł. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Kazimierz Plocke powiedział, że należy 

podjąć prace nad takim projektem, aby nie narazić się na negatywne skutki ze strony 

Komisji Europejskiej. 

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Uczkiewicz poinformował, że obecnie 

trwają w Sejmie prace nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i że projekt 

ten jest komplementarny względem projektu ustawy zaproponowanego przez Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Senatu.  

W związku z tą informacją senator Marek Konopka zgłosił wniosek o niekontynuowanie 

prac nad projektem ustawy zaproponowanym przez Biuro Legislacyjne. 

Wniosek ten został poparty przez komisję. 

 

Konkluzja: Komisja postanowiła nie podejmować prac ustawodawczych w związku z wnioskami 

de lege ferenda zawartymi w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona 

gruntów Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem”.  

  

Opracowano w BPS 


