
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia: 23 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 160 

  

 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. 

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego. 

3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

4. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu 

do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i 

organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

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

Chróścikowski, Piotr Gruszczyński, 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, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że w trakcie debaty 

na posiedzeniu Senatu komisja przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 

natomiast senator Piotr Błaszczyk i senator Grzegorz Wojciechowski zgłosili wniosek o 

wprowadzenie poprawek doprecyzowujących przepisy ustawy. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypowiedział się przeciwko 

wprowadzeniu do ustawy poprawek. 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski w pierwszej kolejności poddał 

pod głosowanie wniosek komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja poparła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Romana Zaborowskiego. 

Konkluzja 

 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 990 Z). 
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Ad. 2 Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że w trakcie debaty 

na posiedzeniu Senatu komisja przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 

natomiast mniejszość komisji oraz senator Piotr Błaszczyk i senator Grzegorz 

Wojciechowski zgłosili wniosek o wprowadzenie poprawek doprecyzowujących 

przepisy. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypowiedział się przeciwko 

wprowadzeniu do ustawy poprawek wniesionych przez mniejszość komisji oraz 

senatorów Piotra Błaszczyka i Grzegorza Wojciechowskiego. 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski w pierwszej kolejności poddał 

pod głosowanie wniosek komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Komisja poparła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego. 

 

Konkluzja 

 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 991 Z). 

 

Ad 3. 

 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że w trakcie debaty 

na posiedzeniu Senatu komisja przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 

natomiast senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Piotr Gruszczyński, Andrzej Grzyb, Helena 

Hatka, Ryszard Knosala, Marek Konopka, Wiesław Kilian, Andrzej Kobiak, Jarosław 

Lasecki, Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Aleksander Pociej, Marian Poślednik, 

Janusz Sepioł, Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Bogusław Śmigielski, Roman 

Zaborowski zgłosili wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy. Poprawki miały na 

celu doprecyzowanie i ujednolicenie tekstu ustawy. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypowiedział się negatywnie 

o większości poprawek, poparł jednak poprawkę wniesioną przez senatora Piotra 

Gruszczyńskiego i senatora Marka Konopkę. 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski w pierwszej kolejności poddał 

pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek nie został poparty.  

Następnie komisja głosowała nad wnioskiem o wprowadzenie poprawek do ustawy.  

W wyniku głosowania komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jerzego Chróscikowskiego. 

 

Konkluzja 

 

Komisja poparła większość (25) poprawek do ustawy (druk senacki nr 966 Z). 

 

Ad 4. 

 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że w trakcie debaty 

na posiedzeniu Senatu Komisja przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a 

senatorowie: Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Wiesław Kilian, Andrzej Kobiak, 

Marian Poślednik, Grażyna Sztark, Bogusław Śmigielski, Roman Zaborowski, Witold 

Sitarz, Aleksander Świeykowski, Edmund Wittbrodt, Piotr Zientarski zgłosili wniosek o 

wprowadzenie poprawek doprecyzowujących przepisy ustawy. 

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniował 

wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski w pierwszej kolejności poddał 

pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek nie został poparty.  

Następnie komisja głosowała nad wnioskiem o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Wniosek nie został poparty. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego. 

 

Konkluzja 

 

Komisja nie poparła żadnego zgłoszonego wniosku (druk senacki nr 1005 Z). 

Opracowano w BPS 


