
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 67 

data posiedzenia: 11 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 550, druki sejmowe 

nr 1649, 1665 i 1665-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, 

Wiesław Kilian, Józef Łyczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Tadeusz Romańczuk, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Jacek Bogucki ze współpracownikami, 

Agencja Rynku Rolnego: 

p.o. zastępcy prezesa Bartłomiej Wegner ze współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Brzostek, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

 

Ad 1. 
 

 Głównym celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego 

programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do placówek 

oświatowych – tzw. programu dla szkół. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące 

obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych mających na celu 

wzmocnienie pozycji producenta rolnego, rolnika jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw 

żywności. Nowelizacja wprowadza również zmiany w podziale wybranych kompetencji 

między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz tworzonym z dniem 

1 września 2017 r. Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił opinię w sprawie ustawy wraz 



 

 

z uwagami i zaproponował poprawki. 

Zaproponowane zmiany nie uzyskały akceptacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Wiesław Kilian zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne, a senator 

Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Przemysław Błaszczyk. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 550 A). 

 

 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


