
NOTATKA 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Data posiedzenia:  11 stycznia 2012 r. 

Nr posiedzenia: 5 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski.  

Porządek posiedzenia: 1. Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotycząca planowanych 
zamierzeń resortu. 

2. Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat harmonogramu prac 
nad pakietem projektów rozporządzeń: KOM(2011)625, KOM(2011)626, 
KOM(2011)627, KOM(2011)628, KOM(2011)629, KOM(2011)630, 
KOM(2011)631. 

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na 
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej – 
KOM(2011) 625. 

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) – KOM(2011) 
626. 

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – KOM(2011) 
627. 

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 
i monitorowania jej - KOM(2011) 628. 

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące 
ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją 
rynków produktów rolnych - KOM(2011) 629. 

8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze 
stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 
2013 – KOM(2011) 630. 

9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 
systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli – 
KOM(2011) 631. 

10. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do 
aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących 
zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Beata Gosiewska, 

Jerzy Chróścikowski, Henryk Górski, Piotr Andrzej Gruszczyński, Jan Maria 
Jackowski, Kazimierz Jaworski, Andrzej Kobiak, Marek Konopka, Marian 
Poślednik, Roman Zaborowski, Grzegorz Wojciechowski, Ireneusz 
Niewiarowski, 
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− zaproszeni goście: 

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju: 
− minister Marek Sawicki, 
− radca generalny Zofia Krzyżanowska, 

− Ministerstwo Finansów: 
− specjalista w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa Edyta 

Sokołowska, 
− referendarz w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa Kamil 

Wężykowski, 
− poseł do Parlamentu Europejskiego: 

− Janusz Wojciechowski, 

− branżowe i zawodowe związki rolnicze: 
− prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek 

Rewizyjny Waldemar Broś, 
− starszy specjalista w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych Michał 

Cieślak, 
− zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa 

Solidarność Wiejska Tadeusz Kościuk, 
− członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Stanisław 

Anders, 
− członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Jan Bodek, 
− członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Józef 

Kokoszka, 
− członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Artur 

Mackiewicz, 
− zastępca przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Elżbieta Miziołek, 
− zastępca przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Zbigniew Obrocki, 
− skarbnik NSZZ RI „Solidarność” Stefan Szańkowski, 
− wiceprzewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych Stanisław Kacperczyk, 
− wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Mieczysław Pęczak, 
− Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu: 

− analityk Barbara Wieliczko. 
 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

 Prowadzący obrady senator Jerzy Chróścikowski zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt 
10 dotyczący przygotowania projektu uchwały w sprawie wezwania rządu RP do aktywnego działania na 
rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla 
rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 
Senatorowie zaakceptowali rozszerzenie porządku posiedzenia.  
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Ad 1-2 
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją przedstawioną przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Marka Sawickiego na temat zamierzeń resortu oraz harmonogramu prac nad pakietem 
legislacyjnym przedstawionym przez Komisję Europejską.  
W swoim wystąpieniu minister jako najważniejsze cele resortu w nowej kadencji parlamentu wymienił 
m.in. połączenie Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak 
by od nowej unijnej perspektywy finansowej w 2014 r. w Polsce działała jedna agencja płatnicza. 
Minister planuje także połączenie wszystkich inspekcji rolnych w jedną Inspekcję Bezpieczeństwa 
Żywności. Jego zdaniem, oznaczałoby to zmniejszenie liczby różnego rodzaju kontroli 
w gospodarstwach i zakładach przetwórczych, ponieważ prowadziłaby je jedna instytucja, a nie kilka 
równolegle. Odpowiadając senatorom na pytanie o wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie, 
minister stwierdził, że do końca stycznia 2012 r. powinny być gotowe założenia takiego rozwiązania. 
Zaznaczył, że powinno ono być neutralne dla budżetu. Chodzi także o to, by było ono elementem 
aktywizacji zawodowej na wsi i było łatwe w użyciu, łatwiejsze niż obecnie przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Jak poinformował, zmiany w prowadzeniu dokumentacji księgowej 
w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego w rolnictwie nie miałyby dotyczyć małych 
gospodarstw, a średnie mogłyby wybrać formę ewidencji. Jak podkreślił, jedynie gospodarstwa 
powyżej 1,2 mln euro obrotów rocznie miałyby obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.  
Kolejny poruszany podczas posiedzenia temat dotyczył sprzedaży ziemi. Minister Marek Sawicki 
zapowiedział zakończenie sprzedaży wielkich obszarów rolnych. Jak stwierdził, chce, by ziemia 
z zasobów skarbu państwa trafiała do rolników na powiększenie gospodarstw. Dlatego w przetargach 
mają być oferowane mniejsze działki, które są w stanie nabyć rolnicy indywidualni. Jak powiedział 
minister, pragnie doprowadzić „do faktycznego podziału dużych areałów gruntów i oferowania ich 
miejscowym rolnikom”. Zdaniem ministra, by tak się jednak stało, musi się zmienić mentalność 
urzędników Agencji Nieruchomości Rolnych. Zapowiedział, że nie będzie ofert powyżej średniej 
powierzchni gospodarstwa rolnego w danym województwie. „Jeśli izba rolnicza uzna, że potrzebne są 
mniejsze działki od średniej, to agencja będzie takie działki przygotowywać do sprzedaży” – dodał. 
Zdaniem ministra Marka Sawickiego, ziemia rolna z zasobów skarbu państwa powinna być 
przeznaczona nie dla dużych gospodarstw, tylko w pierwszej kolejności na powiększenie gospodarstw 
chłopskich. „Nie dla podstawionych firm, na bliżej nieokreślone cele” – podkreślił. Minister rolnictwa 
zapowiedział, że będzie powoływał przy oddziałach ANR zespoły doradcze, składające się m.in. 
z przedstawicieli izb rolniczych i rolniczych związków zawodowych. Miałyby one określać sposób 
dzielenia ziemi na danym terenie, a także warunki przetargów – najpierw ograniczonego 
z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstw, a potem otwartego, jeśli w tym pierwszym nie będzie 
ofert. Według ministra rolnictwa, jeśli nie ma nabywców na grunty rolne oferowane w przetargach 
przez ANR, ziemia powinna trafić do samorządów. „Analizujemy takie rozwiązanie, którego nie ma 
jeszcze w ustawie o nieruchomościach rolnych, że jeśli nie ma chętnych, nie ma nabywców – 
będziemy ziemię przekazywali do samorządów” – powiedział. Minister ocenił, że nie ma potrzeby 
utrzymywania państwowej instytucji z siedzibą w Warszawie, „która będzie się zajmowała 
zarządzaniem tak dużą powierzchnią ziemi w Polsce”. Pytany o zmiany w ustawie, które pozwalają 
przeznaczyć 30% ziemi dużych dzierżawców na powiększenie małych gospodarstw podkreślił, że 
oddanie 30% dzierżawionych gruntów nie jest obowiązkowe. „Na taką decyzję dzierżawcy mogą się 
zdecydować, ale nie muszą. Kluczem jest to, czy chcą kupić dzierżawioną ziemię, czy nie – nikt do 
takiego zakupu nie może zmusić” – podkreślił minister Marek Sawicki. 
 

Ad 3–9 Senatorowie zapoznali się z opinią rządu na temat rozpatrywanych projektów, którą przedstawili: 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz radca generalny Zofia Krzyżanowska. Jak 
poinformował minister rolnictwa, dyskusja nad tymi projektami trwa i rząd przyjmie stanowisko w ich 
sprawie w końcu stycznia 2012 r. W związku z tym Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła 
zwrócić się do marszałka Senatu o przesunięcie terminu rozpatrzenia skierowanych do niej 
dokumentów unijnych. 
 

Ad 10 Projekt inicjatywy uchwałodawczej przedstawił senator Jerzy Chróścikowski. W trakcie dyskusji 
senatorowie zgłosili drobne poprawki. 
Projekt uchwały poparł minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. 
W wyniku głosowania komisja postanowiła wnieść do marszałka Senatu projekt uchwały (8 głosami 
za, przy 2 głosach wstrzymujących się). 
 

Konkluzja Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosi do marszałka Senatu projekt uchwały w sprawie wezwania 
rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz 
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wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii 
Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników do marszałka . 

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
 

Opracowano w BPS, BKS 


