
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 22 

data posiedzenia: 26 listopada 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie 

z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń. 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 266, druki sejmowe 

nr 735, 736, 751 i 751-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Beniamin 

Godyla, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Antoni Mężydło, Zdzisław Pupa, Jacek Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

minister Grzegorz Puda ze współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

p.o. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Adamiak, 

główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka, 

 

przedstawiciel Izby Zbożowo-Paszowej,  

 
Kancelaria Senatu:  

pracownik Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru 

świń przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. 

Przedstawiona została analiza cen na poszczególnych rynkach rolnych, w tym na rynku zboża, 

cukru, masła, owoców, warzyw, wieprzowiny i drobiu. Minister omówił systemy pomocowe dla 

rolnictwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Szczególną uwagę zwrócił na 

sytuację na rynku wieprzowiny, gdzie w cenach utrzymuje się trend spadkowy, a rynek znajduje 

się pod wpływem silnej presji cenowej związanej z COVID-19 oraz wystąpieniem ASF 

w Niemczech. Na terytorium Polski w bieżącym roku stwierdzono 103 ogniska ASF u świń 

i 35053 przypadki tej choroby u dzików. Najwięcej ognisk ASF u świń stwierdzono we 

wschodniej Polsce – 77 ognisk ASF – w dwóch sąsiadujących ze sobą województwach: 



 

 

lubelskim (61 ognisk) i podkarpackim (16 ognisk). Wskazano, że trend transmisji wirusa ze 

środowiska naturalnego do gospodarstw jest ściśle zależny zarówno od zagęszczenia populacji 

dzików, jak i od struktury gospodarstw na danym terenie. Działania podejmowane przez 

jednostki Inspekcji Weterynaryjnej zaangażowane w walkę z ASF są koordynowane 

i analizowane przez głównego lekarza weterynarii. Ze względu na skalę ognisk ASF w woj. 

lubelskim bezpośrednią koordynację działań na tym terenie przejął zastępca głównego lekarza 

weterynarii. Wzmożonym nadzorem objęto również działania podejmowane w zachodniej 

Polsce, w szczególności w woj. wielkopolskim. Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz 

ograniczanie możliwości rozprzestrzenienia się tej choroby wymagają podejmowania 

aktywności na wielu płaszczyznach oraz współpracy wszystkich zaangażowanych w nie służb, 

czyli rolników, myśliwych, służb leśnych i władz samorządu lokalnego. Główne działania 

dotyczą redukcji populacji dzików, usuwania martwych dzików ze środowiska naturalnego oraz 

bioasekuracji gospodarstw rolnych. 

Ad 2. 
 

 Celem ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu, w którym ustanowiony został 

zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański nie miał uwag do procedowanej 

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 Jerzy Chróścikowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 266 A). 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 

 

 


