
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 70 

data posiedzenia: 2 marca 2022 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 628, 

druki sejmowe nr 1699 i 1975). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1611, 1977 i 1977-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1913 i 2021). 

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 Anna Gembicka, 

sekretarz stanu Ryszard Bartosik ze współpracownikami, 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikiem, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

prezes Halina Szymańska ze współpracownikami, 

Główny Inspektorat Sanitarny: 

starszy specjalista w Departamencie Nadzoru nad Chemikaliami Agata Chochoł, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

p.o. wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marzanna Lipińska, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Jarosław Sachajko, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, CanPoland SA, 

 

Kancelaria Senatu:  

pracownicy Biura Legislacyjnego: Iwona Kozera-Rytel, Sławomir Szczepański. 

 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11987/druk/628.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/03566C2A1FE19525C125877C00401AEA/%24File/1699.pdf
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1975
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11988/druk/629.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0CE99EA1BACB95DBC125875F003835DA/%24File/1611.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/B4363D66120136EDC12587DB00505332/%24File/1977.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/18A445820C8F8436C12587E3005FFCD0/%24File/1977-A.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/609DF63C801579ADC12587C80038ED07/%24File/1913.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0D2AAFA1C7AA0F46C12587F100571C14/%24File/2021.pdf


 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa zmierza do dopuszczenia do uprawy na terenie RP konopi innych niż włókniste, 

w przypadku gdy uprawa ta będzie prowadzona przez nadzorowany przez ministra właściwego 

do spraw rolnictwa instytut badawczy. Uprawa taka będzie mogła być prowadzona po uzyskaniu 

zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  

Ustawę omówili poseł sprawozdawca Jarosław Sachajko oraz podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski i sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła 4 zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Włosowicz. 

Konkluzja: 
 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 628 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa wprowadza zmiany dotyczące warunków dopuszczalności upraw maku 

niskomorfinowego i konopi włóknistych. Zgodnie z ustawą warunkiem prowadzenia 

działalności w zakresie uprawy lub skupu tych roślin ma być uzyskanie wpisu do odpowiednio 

rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych. Terenowe organy Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa będą właściwymi organami w sprawach wpisów do rejestrów oraz monitorowania 

rynku maku i rynku konopi.  

Ustawę omówili poseł sprawozdawca Jarosław Sachajko oraz sekretarz stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  

Senator Jacek Bogucki zgłosił 3 poprawki do ustawy. 

Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła 9 zgłoszonych poprawek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Jacek Bogucki. 

Konkluzja: 
 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 629 A). 

Ad 3. 
 

 Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie 

jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów 

kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), utworzenie spółki, 

która będzie obsługiwać ARiMR w zakresie IT. 

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

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił opinię w sprawie 

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 638 A). 

 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 

 


