
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 76 

data posiedzenia: 17 maja 2022 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki 

nr 699, druki sejmowe nr 2185 i 2188). 
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 698, druki sejmowe nr 2152 i 2191). 

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 Lech Kołakowski ze współpracownikami, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
dyrektor Biura Świadczeń Iwona Kaszuba ze współpracownikiem, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
dyrektor Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt Sławomir Hardej, 

Główny Inspektorat Weterynarii: 
dyrektor Biura Prawnego Manuela Rak, 

Najwyższa Izba Kontroli: 
główny specjalista kp. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Wisz, 

przedstawiciele Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Polskiego Związku Pszczelarskiego, 
 

 Kancelaria Senatu:  
pracownicy Biura Legislacyjnego: Bożena Langner, Sławomir Szczepański. 

 

 

 

 



 

 

Ad 1.  

 Ustawa wprowadza uregulowania, na mocy których rolnicy będący na emeryturze nie będą 
musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie 
emerytalne w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to 
wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. 
Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. 
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner nie miała uwag do omawianej ustawy. 
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  
Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  
W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek.  
Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Chróścikowski. 

Konkluzja:  

 Komisja wnosi o  przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 699 A). 
 

Ad 2.  

 Ustawa dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań 
obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzędowych czynności, które są 
przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego. Określa 
też zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony 
zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności 
znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. 
Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił opinię w sprawie 
ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki.  
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  
Senator Beniamin Godyla zgłosił 7 poprawek do ustawy. 
Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.  
W wyniku głosowania komisja przyjęła 5 poprawek.  
Poprawki senatora Beniamina Godyli nie zostały przyjęte przez komisję, ale zostały zgłoszone 
jako wniosek mniejszości komisji. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Bober. 
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Beniamin Godyla. 

Konkluzja:  

 Komisja wnosi o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 
o wprowadzenie 7 poprawek do ustawy (druk senacki nr 698 A). 
 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 
 


