
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 48 

data posiedzenia: 20 lipca 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 

o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 452, druki sejmowe 

nr 1343 i 1359). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 453, druki sejmowe nr 1339, 1360 i 1360-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: 

sekretarz stanu Ryszard Bartosik, 

sekretarz stanu Szymon Giżyński ze współpracownikami, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

p.o. zastępca prezesa Tomasz Kuśnierek, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

dyrektor Biura Analiz i Strategii Marzena Trajer, 

przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych, 

 

 
Kancelaria Senatu:  

pracownik Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa usprawnia tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych i ich związków oraz 

organizacji producentów, co zwiększy konkurencyjność tych grup na rynku oraz dochodowość 

gospodarstw rolników będących ich członkami. W ustawie m.in. zmniejszono obowiązkowy 

poziom produkcji, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych – z co najmniej 

80% do co najmniej 70% – oraz wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie 
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elektronicznej.  

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.  

Senator Zdzisław Pupa zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 452 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa przewiduje, że w latach 2021–2026 koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych 

w ponadnarodowych organizacjach rolniczych będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych 

oraz że będą one dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i Krajowego Związku Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych.  

Senator Józef Łyczak 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 453 A). 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


