
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 49 

data posiedzenia: 4 sierpnia 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przepisach dotyczących dzierżawy 

nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 

2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. 

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 Szymon Giżyński ze współpracownikami, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

zastępca dyrektora generalnego Wojciech Kędzia ze współpracownikiem, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca ekonomiczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Kojtych, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców-

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związku Producentów Ryb – Organizacji Producentów. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację o przepisach dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa 

w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

z późniejszymi zmianami przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szymon Giżyński. Omówił zagadnienia dotyczące ustroju rolnego państwa, przepisy dotyczące 

umów dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących 

przedmiotem dzierżawy, a także wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego użytkowania 

nieruchomości ZWRSP, oraz przepisy dotyczące możliwości tworzenia ośrodków produkcji 

rolniczej. Ministerstwo odniosło się również do wniosku grupy producentów, wskazując m.in., 

że kwestia sytuacji prawnej dzierżawców gruntów rolnych Skarbu Państwa, którzy zostali objęci 



 

 

regulacjami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, została 

całkowicie ukształtowana w 2012 r. i obecnie jakakolwiek ewentualna ingerencja prawodawcy 

w obowiązujące przepisy nie mogłaby jej wstecznie zmienić, za to mogłaby doprowadzić do 

niezgodnego z prawem różnicowania pozycji podmiotów. 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 

 


