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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpoczniemy posie-
dzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzisiaj, na sto pięćdziesiątym czwartym posiedzeniu, 
mamy do rozpatrzenie jeden punkt. Jest to rozpatrzenie 
wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kon-
troli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona gruntów Skarbu 
Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem”. Pana 
marszałek zalecił komisji podjęcie prac po rozpatrzeniu 
bodajże 4 lutego raportu NIK… Biuro Legislacyjne przy-
gotowało dla nas propozycje zmian do ustawy, ma szeroką 
informację na ten temat i będzie chciało zaprezentować 
stanowisko w tym zakresie.

Bardzo chciałbym przywitać na dzisiejszym posiedze-
niu naszej komisji pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 
sekretarza stanu Kazimierza Plockego – witam pana – jak 
również osoby towarzyszące panu ministrowi, między in-
nymi dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, pana 
Zbigniewa Abramowicza. Można by długo wymieniać, 
w związku z czym pozwolę sobie wszystkich pracowników 
pana ministra przywitać wspólnie. Ministerstwo Środowiska 
reprezentuje pani sekretarz stanu Dorota Niedziela.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota 
Niedziela: Jestem, Panie Przewodniczący.)

Schowała się nam pani. Gratulujemy przyjętego… 
Niedawno pracowaliśmy w komisji rolnictwa, a teraz… 
Gratulacje.

Oprócz pani minister jest także przedstawiciel Agencji 
Nieruchomości Rolnych, pan prezes Leszek Świętochowski 
– witam pana – z całą swoją, jak widzę, dość liczną drużyną. 
Witam także przedstawicieli organizacji, związków zawo-
dowych, jak i najważniejszą dzisiaj osobę, z Najwyższej 
Izby Kontroli, pana wiceprezesa Jacka Uczkiewicza, który 
jeśli chodzi o ten raport, jest niejako… Ten raport procedo-
wany był wcześniej, ale myślę, że pan prezes, jak będzie 
potrzeba, odniesie się do tego tematu.

Panie Ministrze, ja może w pierwszej kolejności po-
proszę Biuro Legislacyjne o odniesienie się do tych wnio-
sków, a potem poproszę o stanowisko rządu w tej sprawie. 
Przyjmijmy taką formułę.

Proszę, Panie Legislatorze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Nazywam się Michał Gil, reprezentuję Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Komisja zajmowała się już tym raportem NIK. Miało 

to miejsce na sto trzydziestym piątym posiedzeniu komisji 
4 lutego 2015 r. W związku z tym ja pozwolę sobie ogra-
niczyć swoje wystąpienie tylko do kwestii projektu, który 
przygotowałem w związku z… jako reakcję na tę informa-
cję NIK. A więc wśród wielu wniosków, które NIK zawarł 
w swoim dokumencie, był między innymi taki wniosek, 
w ramach którego NIK zwrócił się o podjęcie prac nad 
zaostrzeniem sankcji za bezprawne zajęcie cudzego nie-
ogrodzonego gruntu oraz nad uniezależnieniem ścigania 
sprawcy od wcześniejszego wezwania go do opuszczenia 
nielegalnie zajętego terenu.

Przypomnę, iż problem wziął się stąd, że grunty Skarbu 
Państwa są niejednokrotnie wykorzystywane w ten sposób, 
że osoby nieuprawnione dokonują na tych gruntach pew-
nych prac rolnych i ubiegają się o dopłaty w ramach sys-
temu wsparcia bezpośredniego. Organy państwa nie radzą 
sobie z tym problemem; ani przepisy karne, ani przepisy 
ustawy – Kodeks wykroczeń nie dają w zasadzie możli-
wości ukarania za tego typu działanie. W związku z tym 
należałoby wprowadzić jakąś regulację, która od strony 
karnej pozwoliłaby ukrócić ten proceder.

NIK występuje o uniezależnienie ścigania sprawcy wy-
kroczenia od wcześniejszego wezwania go do opuszczenia 
nielegalnie zajętego terenu. Z czego to wynika? Z tego, 
że obecny przepis art. 157 §1 kodeksu wykroczeń brzmi 
następująco: „Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie 
opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, 
podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany”. Jak 
widzimy, warunkiem odpowiedzialności jest uprzednie 
wezwanie do opuszczenia terenu, co bardzo często jest 
niemożliwe do wykonania. Trzeba jednak zauważyć, że 
gdyby ustawodawca postąpił dokładnie tak, jak zażyczyła 
sobie tego Najwyższa Izba Kontroli, to doszłoby do wielu 
nieakceptowalnych sytuacji. Jeżeli odrzucimy ten obo-
wiązek wezwania do opuszczenia terenu, to tak naprawdę 
pozostanie nam przepis, który zakazuje wejścia na cudzy te-
ren. Wydaje się, że jest to zbyt daleko idące, bo poczynając 
od wejścia do lasu na grzyby, poprzez wszelkiego rodzaju 
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a ustawy szczególne potrafią wskazać maksymalną staw-
kę grzywny na wyższym poziomie… Oczywiście to jest 
o tyle bardziej skomplikowana sytuacja, że może pojawić 
się następujący zarzut: skoro ustawodawca wycenia to 
wykroczenie na 15 tysięcy zł, to być może mamy już do 
czynienia z zachowaniem, które raczej jest przestępstwem, 
a nie wykroczeniem. Myślę, że ta kwestia jest otwarta i na 
pewno wymaga rozważenia. Dlaczego zdecydowałem się 
na to, aby zamieścić w przepisie zastrzeżenie, że Skarb 
Państwa nie może przenieść posiadania tego gruntu w dro-
dze czynności prawnej na inną osobę? Dlatego, że w drodze 
czynności prawnej można przekazać ten grunt na przykład 
dzierżawcy. W związku z tym już chyba… Wydaje się, że 
ten dzierżawca sam w sobie będzie na tyle zainteresowany 
ochroną tego gruntu, że będzie traktował go tak jak prywat-
ny, w związku z czym nie będzie tutaj jakiegoś większego 
ryzyka naruszenia. A więc ta sytuacja nie wymaga jakiejś 
szczególnej ochrony.

Ust. 2, w którym mówi się o tym, że w razie ukarania 
za wykroczenie określone w ust. 1 sąd orzeka przepa-
dek płatności pochodzącej z wykroczenia, koresponduje 
z art. 30 §1 kodeksu wykroczeń, który dopuszcza prze-
padek rzeczy pochodzącej z wykroczenia, wtedy kiedy 
przepis szczególny tak stanowi. I to jest wszystko, co mam 
do powiedzenia. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu legislatorowi.
Panie Ministrze, czy mógłby pan odnieść się do propo-

zycji przedłożonej przez Biuro Legislacyjne?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Otóż Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na 

problem dotyczący bezumownego korzystania z gruntów 
rolnych i skierowała do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
zadania dotyczące dwóch płaszczyzn: po pierwsze, zadanie 
dotyczące uniemożliwienia osobom, które dopuściły się 
złamania prawa, uczestnictwa w przetargach, które będzie 
organizować Agencja Nieruchomości Rolnych i, po drugie, 
zadanie dotyczące niewypłacania z tegoż tytułu płatno-
ści bezpośrednich. Chcę poinformować Wysoką Komisję, 
że problem dotyczy na dzisiaj ponad 11 tysięcy ha, które 
są w tak zwanym bezumownym wykorzystaniu. Z tego 
80% gruntów to są grunty, które nie zostały przekazane 
do Skarbu Państwa przez byłych dzierżawców, a więc, 
inaczej mówiąc, ponad 2 tysiące ha to są te grunty, które 
są zajęte przez inne osoby niż byli dzierżawcy. Zwracam 
uwagę, że ta kwestia jest już uregulowana w ustawie, któ-
rą procedujemy, ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, 
w art. 21 pkt 3…

(Głos z sali: …3b.)
…pkt 2, który zacytuję: „W przetargach nie mogą brać 

udziału osoby, które władają lub władały nieruchomościami 
Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji 

pikniki, wycieczki czy też nawet odwiedziny u kogoś… Te 
wszystkie przypadki zawsze formalnie wypełniałyby zna-
miona czynu zabronionego. Aby tego uniknąć, należałoby 
wskazać te wszystkie elementy, wszystkie te zachowania, 
które są społecznie akceptowalne. Byłoby to jednak bar-
dzo trudne zadanie, przepis byłby zanadto kazuistyczny. 
Dlatego ja zaproponowałem, aby podejść do tego problemu 
niejako z drugiej strony, to znaczy wskazać zachowanie, 
które jest najbardziej dolegliwe, z którym mamy największe 
problemy, i określić czyn zabroniony, typ wykroczenia, co 
przeciwdziałałoby… zmierzałoby do ukarania tego typu 
zachowań. Mają państwo przed sobą, jak mniemam, propo-
zycję przepisu wykroczeniowego, który miałby się znaleźć 
w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa. Byłby to art. 50a. Ja sobie pozwolę go 
odczytać. Art. 50a ust. 1: kto w celu otrzymania płatno-
ści w ramach systemu wsparcia bezpośredniego zajmuje 
wchodzący w skład zasobu grunt, jeżeli Skarb Państwa 
nie przeniósł posiadania tego gruntu w drodze czynności 
prawnej na inną osobę, podlega karze aresztu albo grzywny 
do 15 tysięcy zł”. I ust. 2: w razie ukarania za wykroczenie 
określone w ust. 1 sąd orzeka przepadek płatności pocho-
dzącej z wykroczenia. Ustawa miałaby wejść w życie po 
upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Od razu chcę uprzedzić, że sam dostrzegam wiele pro-
blemów związanych z tym przepisem. Proszę traktować 
projekt, który mają państwo przed sobą, jako pewien pre-
tekst do dyskusji, do dalszych prac. On może podlegać 
dalszym modyfikacjom, tak aby najpełniej oddawał zamie-
rzania ustawodawcy. Już teraz chciałbym zwrócić uwagę 
na następujące słabości tego projektu. Otóż mogą się poja-
wić zarzuty o pewną nierówność wobec prawa. Dlaczego? 
Dlatego, że przepis chroni jedynie grunty Skarbu Państwa, 
a nie innych podmiotów. Wydaje mi się, że można próbo-
wać odpierać tego typu zarzut w ten sposób, że to właśnie 
tego typu naruszenia są najbardziej dokuczliwe, dotkliwe. 
Chyba nie zdarzyło się tak, żeby tego typu praktyki miały 
miejsce na przykład na gruntach prywatnych. W związku 
z tym ten przepis, jak się wydaje, można by było próbować 
bronić przed tego typu zarzutem.

Dalej. Przepis jest tak zwanym wykroczeniem kierunko-
wym. To oznacza, że sprawca działa w pewnym określonym 
celu, w celu otrzymania płatności w ramach systemu wspar-
cia bezpośredniego. Wysoka Komisjo, jeżeli sprawca działa 
w celu, to znaczy, że musi chcieć popełnić czyn zabroniony, 
musi obejmować świadomością wszystkie znamiona czynu 
zabronionego, między innymi fakt, że dany grunt należy 
do Skarbu Państwa, a nie do żadnego innego podmiotu. 
W związku z tym, jak sądzę, będą pojawiały się istotne 
trudności dowodowe w ustaleniu takiej okoliczności.

Dalej. Spodziewam się zarzutów związanych z mak-
symalną stawką grzywny, to jest z tą kwotą 15 tysięcy zł. 
Przypominam, że zasadą w polskim prawie jest to, że 
grzywna za wykroczenie może być do 5 tysięcy zł. Wydaje 
mi się, że w tego typu przypadkach, kiedy mamy do czy-
nienia z działaniem w celu osiągnięcia pewnej korzyści 
majątkowej, grzywna w wysokości 5 tysięcy zł byłaby nie-
wystarczająca. I dlatego zdecydowałem się zaproponować 
grzywnę wyższą. To jest trochę tak jak w kodeksie karnym, 
gdzie są określone pewne maksymalne stawki grzywny, 
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tym faktem – że zarówno projekt ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego, o którym mówił pan minister, jak i ten 
wniosek, są projektami komplementarnymi, uzupełniają-
cymi się. One nie są projektami, że tak powiem, nakłada-
jącymi się bądź sprzecznymi, ponieważ dotyczą różnych 
stanów faktycznych i różnego czasu. Projekt, o którym 
mówił pan minister, określa wykluczenie z przetargu osób, 
które władały nieruchomościami bez tytułu prawnego, 
a projekt senacki mówi o konsekwencjach uzyskiwania 
dopłat w przypadku, w którym Skarb Państwa nie przeniósł 
posiadanego gruntu w drodze czynności prawnej na inne 
osoby. To jest punkt pierwszy.

Punkt drugi. Projekt senacki… Ta pierwsza ustawa, 
która, o ile mi wiadomo, jest już w tej chwili procedowana 
w Senacie, wychodzi w tym zakresie naprzeciw postulatom 
Najwyższej Izby Kontroli, ale także ustawa o zmianie usta-
wy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa zaostrzająca przepisy z tytułu nieprawnego użyt-
kowania gruntu Skarbu Państwa spełnia postulaty izby. 
Jest tylko taka krótka uwaga, że ta kwestia 15 tysięcy zł 
chyba nie jest taka istotna. O wiele istotniejszy jest ust. 2, 
który prawdopodobnie byłby o wiele bardziej dotkliwy 
w stosowaniu, gdyby to weszło w takim brzmieniu, niż te 
15 tysięcy zł. I dlatego naszym zdaniem wysokość tej kary 
wcale nie musi wynosić 15 tysięcy, jeżeli ten ust. 2 będzie 
utrzymany. A więc, krótko mówiąc, kierunkowo tak, ale 
jeśli chodzi o szczegóły i problemy związane z literalnym 
sformułowaniem przepisu… No, to na pewno wymaga 
głębszego zastanowienia, ale jeden i drugi projekt zmierzają 
w kierunkach wskazanych przez izbę. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Mamy dwa stanowiska, jedno pana ministra, drugie – 

Najwyższej Izby Kontroli, na podstawie którego przygo-
towaliśmy zmiany. Jest to oczywiście projekt, który może 
być przyjęty jako inicjatywa komisji senackiej.

Czy pan legislator chciałby jeszcze coś dodać?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Michał Gil: Nie.)
Skoro nie, to otwieram dyskusję.
Czy ktoś ma jakieś inne wnioski? Czy jest jakiś wniosek 

dotyczący tego, co by należało przyjąć?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Kazimierz Plocke: Mogę?)
Proszę. Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na ważny 

problem. Oczywiście jest on monitorowany, analizowa-
ny i kontrolowany przez służby ministerstwa rolnictwa 
i Agencji Nieruchomości Rolnych. Ale chciałbym jesz-
cze odnieść się króciutko do kwestii dotyczących prze-
padku płatności bezpośrednich na rzecz Skarbu Państwa. 
Otóż art. 50a ust. 2 rzeczywiście może wzbudzać pewne 

nieruchomości tych nie opuściły”. A więc mamy zabez-
pieczenie prawne ustawowe, które pozbawi osoby, które 
złamały prawo… Takie osoby nie będą dopuszczane do 
przetargów. Uważamy, że w ten sposób minister rolnictwa 
i rozwoju wsi wypełnił zalecenie Najwyższej Izby Kontroli 
w tym zakresie.

Co do kwestii drugiej… Jeżeli chodzi o płatności bez-
pośrednie, to statystyki podają, że na 15 czerwca 2015 r. 
wnioski o dopłaty złożyło tysiąc pięćdziesiąt sześć osób 
nieposiadających tytułu prawnego do nieruchomości za-
sobu na łączną powierzchnię 1 tysiąc 125 ha obejmującą 
tysiąc pięćset czternaście działek. Chcę również podzielić 
się refleksją, że Agencja Nieruchomości Rolnych z roku 
na rok ten problem w coraz większym stopniu eliminuje. 
Przypomnę, że w roku 2011 było ponad 24 tysiące ha, które 
były użytkowane w sprzeczności z prawem, dzisiaj jest 
11 tysięcy ha.

Jeżeli chodzi o kwestie płatności, to informuję, że mamy 
tutaj interpretację prawa unijnego, które odnosi się wprost 
do rozporządzenia nr 73 z 2009 r. i rozporządzenia nr 1307 
z 2013 r., które jasno i wprost precyzuje, że płatności bez-
pośrednie przysługują posiadaczowi. W myśl przepisów 
kodeksu cywilnego, naszego krajowego, art. 336, posiada-
czem może być właściciel, jako posiadacz samoistny, jak 
również posiadacze zależni, czyli dzierżawcy, użytkow-
nicy… Może być jeszcze inna forma posiadania. Nie ma 
bezpośredniej korelacji pomiędzy składaniem wniosków 
o płatność bezpośrednią a stanem prawnym gruntów, które 
są użytkowane. Zgodnie z interpretacją przepisów Unii 
Europejskiej płatności przysługują posiadaczowi, a więc nie 
ma to bezpośredniego związku z kwalifikacją prawną. Stąd 
też na dzisiaj rok 2015, jeśli chodzi o tę inicjatywę, nie jest, 
że tak powiem, możliwy do spełnienia. Pozostajemy przy 
tych rozwiązaniach, które wynikają wprost z przepisów 
art. 36 ust. 5 rozporządzenia nr 1307 z 2013 r., które zostały 
zaimplementowane do krajowego porządku prawnego.

Co do przedstawionej opinii Biura Legislacyjnego 
Kancelarii Senatu o możliwości pojawienia się wątpliwo-
ści co do zgodności proponowanych rozwiązań z zasadą 
równości prawa, jak również o potencjalnych trudnościach 
dowodowych w konkretnych przypadkach, uważamy, że to 
wymaga jeszcze dopracowania. Bardzo dziękuję, że pan 
mecenas zwrócił uwagę na tę kwestię. Proponuję… Jako 
ministerstwo jesteśmy gotowi nad tym projektem popra-
cować, by uniknąć błędów prawnych i nie narazić się na 
sankcje ze strony Komisji Europejskiej. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pan prezes Najwyższej Izby Kontroli chciałby się 

do tego odnieść?

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
Jacek Uczkiewicz:
Jeśli można, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo… 

Projekt Kancelarii Senatu studiujemy dopiero od paru 
minut, ale wydaje się – muszę powiedzieć „wydaje się”, 
ponieważ moje uwagi będą miały charakter obarczony 
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nadawał bieg sprawie. Musielibyśmy wówczas wystąpić 
o zaopiniowanie, o wyrażenie opinii do instytucji, również 
do organizacji, które w tym uczestniczą. Następnie albo 
byśmy zatrzymali tę procedurę albo byśmy dalej procedo-
wali. Taka jest moja propozycja.

Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
(Senator Marek Konopka: Ja zgłosiłem już…)
(Brak nagrania)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Mam jeszcze pytanie do pana ministra. Czy pan minister 

odniósłby się do uwag, powiedziałby, jakie jest stanowisko 
rządu, gdybyśmy przyjęli to jako pierwsze czytanie, i do-
piero potem uruchamiali całą procedurę… Pamiętamy, że 
w Senacie są trzy czytania. To nie jest tak jak w Sejmie, 
że jak się przyjmie inicjatywę, to… Tam podpisuje się 
piętnastu posłów i to już ma charakter aktu prawnego pod-
dawanego procedurze legislacji, u nas to wymaga trzech 
czytań. W związku z tym moja propozycja jest taka, żeby 
było pierwsze czytanie. Potem, w następnej dyskusji rząd 
odniósłby się do tego szczegółowo. Czy taka formuła panu 
ministrowi odpowiada?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Otóż ja wyraziłem stanowisko co do uwag, które zostały 

zgłoszone przez Najwyższą Izbę Kontroli, jak również co 
do propozycji pana mecenasa. Jeżeli mielibyśmy przy-
gotować określone propozycje prawne… One  z pewno-
ścią wymagają analiz prawnych. Chodzi o to, żeby nie 
popełnić błędu i nie narazić się na sankcje ze strony Unii 
Europejskiej. Ale to już Wysoka Komisja w ramach kole-
gialnej decyzji zdecyduje, czy będziemy prowadzić dalsze 
prace, czy też nie. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan prezes NIK prosił o głos.
Proszę.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 
Jacek Uczkiewicz:
Ja, Panie Przewodniczący, chciałbym tylko dodać 

drobną uwagę w związku z tym, że pojawiła się tutaj kwe-
stia Unii. Nieprawidłowo wykorzystane dotacje czy płat-
ności skutkują zwrotem tych kwot do Unii Europejskiej, 
których dokonuje Skarb Państwa. Skarb Państwa, żeby 
to zrobić, co jest logiczne, dokonuje egzekucji, o której 
mowa w projekcie senackim. Tutaj na pierwszy rzut oka 
nie widać żadnego problemu z rozliczaniem środków 
unijnych, wręcz przeciwnie, to ułatwiałoby jasne postę-
powanie, procedurę postępowania w przypadku tego typu 
nieprawidłowości, lekko…

wątpliwości prawne, dlatego że mogą wystąpić trudności 
w rozliczeniu środków finansowych, które były kierowane 
na wspólną politykę rolną. W zakresie nienależnie pobra-
nych środków finansowych przez Skarb Państwa od, że tak 
powiem, posiadaczy czy nieposiadaczy… To jest bardzo 
trudna sytuacja, dlatego też wydaje mi się, że warto nad 
tym projektem jeszcze popracować, ażeby uniknąć błędów 
proceduralnych i finansowych.

Chciałbym jeszcze nawiązać do drugiej sprawy, a mia-
nowicie wysokości kary z tytułu korzystania z gruntów 
Skarbu Państwa bez umowy. Została zaproponowana wy-
sokość tejże kary. W dotychczasowych przepisach jest takie 
rozwiązanie, że to jest czterokrotna wartość czynszu…

(Głos z sali: Pięciokrotna.)
…Przepraszam, pięciokrotność czynszu. Zdaniem 

naszych ekspertów i Agencji Nieruchomości Rolnych ta 
kwota jest wystarczająco wysoka i dotkliwa dla tych bez-
umownych dzierżawców, a więc nie trzeba jej podwyż-
szać, dlatego też przepisy, które projektujemy, powinny 
być racjonalne, ustanawiające takie wysokości, które są 
do zweryfikowania i, że tak powiem, do przeprowadzania. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Następny o głos prosił kolega… Tak?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Z tego, co zrozumiałem, wynika… Pan legislator 

wszystko przygotował, pochylił się nad problemem, i za to 
oczywiście dziękujemy, ale tak jak wspomniał, jest to temat 
do dyskusji, i to potwierdził pan minister. Ja uważam, że 
dzisiaj powinniśmy po prostu podyskutować na ten temat. 
Nie wykluczone, że na którymś tam, kolejnym posiedzeniu 
to przyjmiemy. Na dzisiaj proponowałbym nie przyjmować 
tych zmian. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję senatorowi Konopce za zgłoszony wniosek.
Ja zastanawiam się nad tym, czy nie powinniśmy pod-

jąć dyskusji… czy nie powinniśmy tego przyjąć w formie 
pierwszego czytania, i dopiero wtedy wystąpić do wszyst-
kich o opinie… Wtedy nadalibyśmy bieg dyskusji. Przecież 
to się może zatrzymać na pierwszym czytaniu, możemy 
dalej tego nie procedować. Ale skoro wykonano tyle pracy, 
to można by to przyjąć jako projekt i dopiero wtedy… Bo 
jeśli dzisiaj to odłożymy, jeśli dzisiaj tego nie zrobimy… 
Chcę powiedzieć jedno, po prostu  skończy się kaden-
cja i nikt tej inicjatywy nie podejmie. Będzie to najwyżej 
inicjatywa rządowa, jeśli rząd uzna to za stosowne, lub 
Sejm. Dla nas, dla pracy senackiej komisji… Skoro wło-
żono w to tyle pracy, to ja bym proponował, aby przyjąć to 
jako projekt, który byłby projektem do dyskusji, który by 
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Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Wniosek nie przeszedł.
Było 5:5, a więc wniosek nie przeszedł. W związku 

z tym odkładamy tę sprawę do momentu, kiedy ewentualnie 
będzie potrzeba powrotu do tej sprawy. Na dzień dzisiejszy 
wniosek nie przeszedł.

W związku z tym, że wraz z tym punktem wyczerpali-
śmy porządek obrad – dziękuję oczywiście wszystkim za 
obecność i za pracę – zamykam posiedzenie komisji.

Przypominam, że o godzinie 15.00 będziemy proce-
dować nad następnym punktem, w tej samej sali, doty-
czącym zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Nie ma więcej wniosków.
Przechodzimy do głosowania.
Są dwa stanowiska, jedno stanowisko, żeby przyjąć 

ten projekt do pierwszego czytania, a drugie, żeby to 
odłożyć. Tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze. Zarządzam głosowanie, skoro nie ma więcej 

uwag.
Kto jest za tym, żeby przyjąć ten projekt jako projekt 

senackiej komisji rolnictwa? (5)
Kto jest przeciw? (5)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 36)
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