
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia: 16 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 157 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Omówienie wniosków zgłoszonych do ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego (druk senacki nr 966, druki sejmowe nr 3109, 

3533 i 3533-A). 

 

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: 

 dyrektor Zespołu Prawnego Piotr Iwaszkiewicz 

ze współpracownikami, 

 Krajowa Rada Notarialna: 

 prezes Mariusz Białecki, 

 przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność”, Federacji Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskiego 

Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,  

Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia 

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, 

 

 Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski przypomniał podjęte przez 

komisję na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 r. stanowisko w sprawie ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego. Wówczas w trakcie dyskusji zostały zgłoszone dwa 

wnioski: pierwszy – senatora Marka Konopki o przyjęcie ustawy bez poprawek, drugi – 

senatora Jana Marii Jackowskiego o ogłoszenie przerwy w obradach komisji. Poddane 

pod głosowanie obydwa wnioski nie uzyskały większości. 

Senator Jerzy Chróścikowski zwrócił się do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Kazimierza Plockego z pytaniem, czy poprawki do omawianej ustawy 

zaproponowane przez Biuro Legislacyjne i Kancelarię Prezydenta będą poparte przez 

rząd. 

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke poinformował, że rekomenduje odrzucenie 

poprawek. 



- 2 - 

Podczas dyskusji proszono o uzasadnienie stanowiska rządu w sprawie odebrania prawa 

pierwokupu. Ponadto zwracano uwagę, że w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych 

znajdują się obiekty mieszkalne w bardzo złym stanie, z których dawni właściciele 

zostali usunięci. Podnoszono, że nie można najpierw odebrać właścicielom ich własności, 

a następnie ustawą odebrać im prawa pierwokupu. 

Odpowiadając na pytania, sekretarz stanu Kazimierz Plocke poinformował, że omawiana 

ustawa dotyczy tylko nieruchomości rolnych, a kwestia pierwokupu była już 

przedmiotem rozmowy przedstawicieli rządu z przedstawicielami związków 

zawodowych. 

 

Konkluzja: Komisja zapoznała się z opinią przedstawicieli rządu w sprawie wniosków 

zaproponowanych do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Opracowano w BPS 


