
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 77 

data posiedzenia: 7 czerwca 2022 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz 
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 724, druki sejmowe nr 2247, 2284 i 2284-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druk senacki 
nr 712, druki sejmowe nr 2180, 2190 i 2190-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 Rafał Romanowski, 
podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra 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:  

pracownik Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański. 
 

 

 

 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/12217/druk/724.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0E7738A57D9FB5BBC125883F0036605B/%24File/2247.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/37AFAC3C3D650A3DC125884C00629010/%24File/2284.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A35A002E0CF3927DC125884E00299093/%24File/2284-A.pdf
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/12189/druk/712.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/F9387D80C4B1AF08C125882B0039B986/%24File/2180.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/57553962364D2FAEC125883E00690286/%24File/2190.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/6BDD230AB21ED1B1C1258840002C1A09/%24File/2190-A.pdf


 

 

Ad 1.  

 Nowelizacja umożliwia elektroniczne składanie wniosku o wpis do ewidencji producentów; 
sporządzanie elektronicznych kopii dokumentów; elektroniczne składanie wniosku o wypłatę 
oraz wniosku o przyznanie pomocy, tzw. wniosku transferowego, w ramach działań 
zalesieniowych objętych PROW 2004–2006 i PROW 2007–2013; weryfikację przez agencję 
pomocową (przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy) spełniania przez podmiot 
warunków określonych dla beneficjenta. 
Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Ciecióra.  
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił opinię w sprawie 
ustawy. 
Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.  
Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  
W wyniku głosowania komisja przyjęła zgłoszony wniosek.  
Sprawozdawcą komisji będzie senator Przemysław Błaszczyk. 

Konkluzja:  

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 724 A). 

Ad 2.  

 Ustawa określa kompetencje i narzędzia organów w systemie kontroli i nadzoru nad produkcją 
ekologiczną. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł 
wydawać wytyczne i wiążące polecenia. Ponadto ustawa wprowadza ułatwienie w stosowaniu 
nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE.  
Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił opinię w sprawie 
ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki.  
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję.  
Senator Antoni Mężydło zgłosił poprawkę do ustawy, a senator Jerzy Chróścikowski zgłosił 
poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.  
W wyniku głosowania komisja przyjęła 10 zgłoszonych poprawek.  
Poprawka senatora Antoniego Mężydły nie została przyjęta przez komisję, ale została zgłoszona 
jako wniosek mniejszości komisji. 
Sprawozdawcą komisji będzie senator Jerzy Chróścikowski. 
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Antoni Mężydło. 

Konkluzja:  

 Komisja wnosi o wprowadzenie 10 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 
o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy (druk senacki nr 712 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 
 


