
 
 

                     

                 SEJM                     Druk nr 164 A 
      RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     

 
                  VII kadencja 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 156). 
 

 Sejm na 6. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r.  – zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 164 do Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 27  
stycznia  2012 r.  

wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m   raczy następujące  poprawki: 
 

1) w art. 1 pkt 28 nadać brzmienie: 

„28) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. Agencja wypłaca płatności obszarowe, płatność cukrową, płatność do 
pomidorów, płatność do krów i owiec, płatność do tytoniu, płatność 
niezwiązaną do tytoniu oraz płatność niezwiązaną do skrobi w terminach 
określonych w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009. 

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 
rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do dokonania 
zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do 
pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności 
niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 29 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 73/2009, 
rozpoczęcie wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności 
cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do 
tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do 
skrobi, następuje każdorazowo do dnia 15 września roku, którego płatności 



dotyczą, a wysokość wypłat zaliczkowych wynosi 50% należnej wypłaty za 
poprzedni rok. 

3. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 141 ust. 2 
rozporządzenia nr 73/2009, upoważni Rzeczpospolitą Polską do 
dokonania zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, 
płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, 
płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 
73/2009, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w 
drodze rozporządzenia, obszary objęte wypłatami zaliczkowych płatności 
obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do 
krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz 
płatności niezwiązanej do skrobi, mając na względzie wielkość szkód, 
które powstały w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczajnych 
okoliczności, ze względu na wystąpienie których Rzeczpospolita Polska 
została upoważniona do dokonania przed dniem 1 grudnia wypłat 
zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do 
pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności 
niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi. 

4. W przypadku dokonywania wypłaty zaliczkowej płatności obszarowych, 
płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, 
płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności 
niezwiązanej do skrobi, w decyzji w sprawie przyznania tych płatności 
określa się wysokość i termin wypłaty zaliczkowej płatności.”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 2. 

 

2) po art. 9 dodać art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. W 2012 r. minister właściwy do spraw rolnictwa zainicjuje procedurę 
zmierzającą do wystąpienia do Komisji Europejskiej, aby ta, działając w 
trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, upoważniła 
Rzeczpospolitą Polską do dokonania zaliczkowych płatności obszarowych, 
płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, 
płatności do tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności 
niezwiązanej do skrobi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 4 
lit. b rozporządzenia nr 73/2009, przy zastosowaniu wysokości wypłat 
zaliczkowych i terminów wskazanych w art. 37 ustawy, o której mowa w 
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 

 
Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. 
 

 
Sprawozdawca               Przewodniczący Komisji 

       
          (-)  Artur Dunin                                        (-)  Krzysztof  Jurgiel  


