NOTATKA
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data posiedzenia: 23 września 2015 r.
Nr posiedzenia: 165

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski.
Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów

rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 (druk senacki nr 1073, druki sejmowe nr 3836
i 3885).
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Jerzy Chróścikowski, Piotr
Gruszczyński, Jan Maria Jackowski, Andrzej Kobiak, Ireneusz
Niewiarowski, Grzegorz Wojciechowski, Roman Zaborowski;


goście:
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 sekretarz stanu Kazimierz Plocke ze współpracownikami,
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
 zastępca dyrektora w Departamencie Działań Społecznych i
Środowiskowych Paweł Żuk,
 przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Lubelskiej Izby
Rolniczej, Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych, Krajowego Związku Grup Producentów
Owoców i Warzyw, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
 Kancelaria Senatu:
 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
poinformował, że ustawa ma na celu stworzenie warunków umożliwiających rolnikom
zrzeszanie się w grupach producentów rolnych. Własne organizacje gospodarcze
pomagają rolnikom w dostosowaniu produkcji do potrzeb klientów, zdobyciu rynków
zbytu, obniżeniu kosztów produkcji, a w rezultacie wpływają na osiągnięcie lepszych
efektów ekonomicznych. Jednocześnie ustawa ma pozwolić na dostosowanie istniejących
regulacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich
związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów
rolnych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylającym
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
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Ustawa zakłada, że zadania w zakresie rejestracji grup producentów rolnych oraz nadzoru
nad ich działalnością ma pełnić dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego
właściwy ze względu na siedzibę grupy, natomiast w przypadku związków grup
producentów rolnych – prezes Agencji Rynku Rolnego. Zmianie ulega procedura
uznawania i rejestracji grup producentów oraz związków grup producentów.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił dziesięć uwag i propozycji poprawek
o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym.
Senator Ireneusz Niewiarowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Senator Grzegorz Wojciechowski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro
Legislacyjne.
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego.
Wnioski mniejszości przedstawi senator Grzegorz Wojciechowski.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji wnosi
o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 1073 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

