
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 129 

data posiedzenia: 25 czerwca 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-

spożywczych (druk senacki nr 1201, druki sejmowe nr 3455 i 3508). 

2. Rozpatrzenie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk 

senacki nr 1200, druki sejmowe 3262, 3446 i 3446-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Jerzy Chróścikowski, Józef Łyczak, 

Marian Poślednik,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk ze współpracownikami, 

zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Hudzik, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Franciszek Witkowski, 

główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiego Związku Pszczelarskiego, 

 

 
Kancelaria Senatu:  

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa zakłada utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego celem byłoby 

wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił 1 uwagę do omawianej ustawy. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Józef Łyczak. 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10292/druk/1201.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/EE9EB67A6CB4AC5BC12583FB00307F33/%24File/3455.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/4731BE6BA7011DBFC1258416005BE7A0/%24File/3508.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10291/druk/1200.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0A132E54F0B57A34C12583B500484477/%24File/3262.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/4292384A22489253C1258416004D7565/%24File/3446.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FF7EB78D34AB71D6C1258418002F1C04/%24File/3446-A.pdf


 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1201 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające dobrowolne znakowanie produktów, które nie będą 

zawierać organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) lub też w procesie wytwarzania 

których GMO nie były wykorzystywane, jako produktów „wolnych od GMO”. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił opinię w sprawie omawianej 

ustawy i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Chróścikowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1200 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


