Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POSIEDZENIA ZREALIZOWANE (VII KADENCJA):
Posiedzenie nr 291 dnia 2015-10-09
I. Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji o działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia
Przewodniczący Komisji.
II. Sprawy bieżące.
Posiedzenie nr 290 dnia 2015-10-08
I. Sprawy bieżące.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - sytuacji finansowo-organizacyjnej
Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w świetle postulatów płacowych zgłaszanych do Prezesa Rady
Ministrów, - stanu prac nad konsolidacją urzędowej kontroli żywności w Polsce. - referuje
podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
III. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o podjętej kontroli na temat działań organów administracji
rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności - referuje wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz.
IV. Czy w Polsce potrzebna jest reforma urzędowej kontroli żywności? - Geneza reform urzędowej
kontroli jakości - przedstawia Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości Sp. o.o.,
- Unijne i krajowe regulacje prawne urzędowej kontroli żywności (omówienie struktury i wskazanie
stanu obecnego) - przedstawia dr Paweł Wojciechowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, - Urzędowa kontrola żywności w Polsce. Problemy, zagrożenia, wyzwania przedstawia Jacek Leonkiewicz, Prezes Animal By Products - Polski Związek Przetwórców.
Posiedzenie nr 289 dnia 2015-10-08
I. Rozpatrzenie wniosków o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji
nt.: - sytuacji rolników z gminy Pyrzyce aresztowanych za zakup ziemi od Agencji Nieruchomości
Rolnych po zaniżonej cenie, - drastycznego obniżenia stawki dopłat do roślin strączkowych z 239
EUR/ha do ok. 100 EUR/ha.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o działach administracji rządowej
w zakresie spraw zawartych w działach: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, w tym
odpowiedzi na pytania związane z reformą rynku cukru. - przedstawia sekretarz stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału w pracach Rady UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa w okresie 2011 -2015 r. - przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania rolnictwa i rozwoju wsi w
okresie 2011 - 2015 r. - przedstawia dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska.
Posiedzenie nr 288 dnia 2015-09-24
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych
działań wspierających producentów mleka (druk nr 3943) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji spółki "Działpol" sp. z o.o.
z Działynia. - referuje prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski.
Posiedzenie nr 286 dnia 2015-09-23
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu
Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076) - uzasadnia przewodniczący
podkomisji poseł Andrzej Kania. II. Sprawy bieżące.
Posiedzenie nr 285 dnia 2015-09-10

wspólne z Komisjami: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3744) - uzasadnia poseł Paweł Suski.
Posiedzenie nr 284 dnia 2015-09-10
wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej I. Pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3773) - uzasadnia
poseł Józef Racki.
II. Sprawy bieżące.
Posiedzenie nr 283 dnia 2015-09-09
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i
ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 3836) - uzasadnia sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: - o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu 2015 r.,
- na temat zmiany zasad redystrybucji środków pochodzących ze Wspólnej Polityki Rolnej na Lokalne
Strategie Rozwoju na poszczególne województwa w świetle pisma przesłanego przez Marszałka
Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
20-08-2015 pos. nr 282
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - podejmowanych lub planowanych działań
rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy, - stanowiska do pisma
Podlaskiej Izby Rolniczej dotyczącego metodologii obecnego systemu Klimatycznego Bilansu
Wodnego wykorzystywanego do monitoringu suszu rolniczej. II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla
Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wniosku Klubu
Poselskiego Prawo i Sprawiedliwość dotyczącego zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu, w celu
wysłuchania informacji Prezesa Rady Ministrów oraz odpowiednich ministrów rządu na temat działań
podjętych by uchronić Polaków przed skutkami panującej suszy. III. Sprawy bieżące.
5-08-2015 pos. nr 281
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - referują:
podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich MRiRW Dariusz Nieć. II. Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na temat systemu informatycznego do obsługi PROW 2014-2015 - referuje zastępca
prezesa ARiMR Cezary Szeliga. III. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 27 w
sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia
2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych - referuje sekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. IV. Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu ustawy wdrażającej przepisy dyrektywy 2014/40/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i
sprzedaży wyrobów tytoniowych - referują: podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk,
sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera. V. Informacja Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu i lipcu
br. - referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.

4-08-2015 pos. nr 280
wspólne z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 3753).
4-08-2015 pos. nr 279
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3754).
II. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3759).
III. Rozpatrzenie wniosku posła Zbigniewa Dolaty o uchwalenie dezyderatu Komisji w sprawie
czasowego wstrzymania sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych niektórych nieruchomości
rolnych pozostających w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:
- strat w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem suszy na terenie Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- udzielonej lub planowanej pomocy poszkodowanym producentom rolnym, ze szczególnym
uwzględnieniem woj. Kujawsko - Pomorskiego,
- planu uruchomienia programów krajowych poza formułą de minimis,
- możliwości realizacji proponowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze 10. działań
przesłanych do resortu w piśmie, sygn. nr RRW-1621-244/2015 (2) z dnia 20 lipca 2015 r.
- referują sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke, dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW
Aleksandra Szelągowska.
23-07-2015 pos. nr 278
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji i planowanych do realizacji form
pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy, w tym odpowiedź na
postulaty zawarte w piśmie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego II. Informacja Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich, ze szczególnym
uwzględnieniem porzeczki czarnej. III. Wysłuchanie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
pytania zadane przez posłów podczas 272. i 273. posiedzenia Komisji w dniu 8 lipca br. IV.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na
posiedzeniu Sejmu "Informacji rządu w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym tegoroczną klęska
suszy". Referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
23-07-2015 pos. nr 277
I. Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie
(druk nr 3520). II. Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych
(druk nr 3076).
22-07-2015 pos. nr 276
wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Pierwsze czytanie
poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód
łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666)
- uzasadnia poseł Marek Gos.
21-07-2015 pos. nr 275
wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o systemie ubezpieczeń społecznych (druk
nr 3588) - uzasadnia poseł Henryk Smolarz.
9-07-2015 pos. nr 274

I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 3472 i 3573).
II. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (druki nr 3463 i 3572).
III. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o poselskich
oraz przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektach ustaw o zmianie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 2968, 3139, 3157 i 3592).
IV. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druki nr 3193 i 3593).
V. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3524) - kontynuacja.
8-07-2015 pos. nr 273
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat w rolnictwie spowodowanych warunkami
agrometeorologicznymi oraz monitoringu obszarów występowania zjawiska suszy na terenie Polski referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
8-07-2015 pos. nr 272
I. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nt. "Skuteczności działań i
procedur podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce
afrykańskiego pomoru świń".
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: - stanu zwalczania afrykańskiego pomoru
świń w Polsce oraz jego wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych, - realizacji ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych, w tym programu bioasekuracji.
III. Informacja Ministra Środowiska na temat skuteczności stosowanych instrumentów prawnych przy
wypłacie odszkodowań za powstałe szkody łowieckie. Skala zjawiska. Planowane zmiany legislacyjne.
IV. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska na pismo
Podlaskiej Izby Rolniczej.
2-07-2015 pos. nr 271
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3524).
2-07-2015 pos. nr 270
I. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk nr 3193) - przedstawia przewodniczący
podkomisji poseł Krzysztof Jurgiel. II. Sprawy bieżące.
2-07-2015 pos. nr 269
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zm. ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968), poselskim projekcie ustawy o zm. ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139) oraz przedstawionym przez Prezydenta RP
projekcie ustawy o zm. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157) - przedstawia
przewodniczący podkomisji poseł Artur Dunin.
25-06-2015 pos. nr 268
I. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr 3463). II. Pierwsze
czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 3472) uzasadnia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. III. Sprawy

bieżące.
24-06-2015 pos. nr 267
wspólne z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego
czytania do projektu o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druki nr 3109 i 3533).
24-06-2015 pos. nr 266
I. Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o informację na temat
strat w rolnictwie spowodowanych warunkach agrometeorologicznymi oraz monitoringu obszarów
występowania zjawiska suszy na terenie Polski.
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania
budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (druk nr 3459) wraz z Analizą
wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3509) w
zakresie działania Komisji:
1) część budżetowa 32 - Rolnictwo:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dotacje przedmiotowe w zakresie:
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- ochrony roślin,
- rolnictwa ekologicznego.
e) programy wieloletnie w układzie zadaniowym,
f) dochody i wydatki budżetu środków europejskich;
2) część budżetowa 33 - Rozwój wsi:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dochody i wydatki budżetu środków europejskich;
3) część budżetowa 35 - Rynki rolne:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dochody i wydatki budżetu środków europejskich;
4) część budżetowa 62 - Rybołówstwo:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe,
d) dochody i wydatki budżetu środków europejskich;
5) część budżetowa 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 27, 32, 35, 50, 51, 54, 62 i 70;
6) część budżetowa 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 010 - Rolnictwo i łowiectwo:
- dochody i wydatki,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
- dotacje podmiotowe;
b) 050 - Rybołówstwo i rybactwo:
- dochody i wydatki,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami, w zakresie rolnictwa;
7) plany finansowe agencji wykonawczych:

a) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, wraz z dotacjami podmiotowymi,
b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wraz z dotacjami podmiotowymi,
c) Agencji Nieruchomości Rolnych,
d) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
e) Agencji Rynku Rolnego, wraz z dotacjami podmiotowymi;
8) plany finansowe państwowych osób prawnych:
a) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
b) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
- referuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
III. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z
działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. (druk nr 3508) w zakresie Departamentu Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - referuje dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK Waldemar Wojnicz.
IV. Sprawy bieżące.
24-06-2015 pos. nr 265
wspólne z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej
o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(druk nr 3109).
23-06-2015 pos. nr 264
wspólne z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej
o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(druk nr 3109).
11-06-2015 pos. nr 263
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych
oraz działaniach podejmowanych przez rząd po zniesieniu kwot mlecznych. II. Sprawy bieżące.
10-06-2015 pos. nr 262
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji rundy Doha WTO. II.
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków dla polskiego rolnictwa planowanej
umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i inwestycji pomiędzy USA i UE. III. Informacja Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w
kwietniu i maju 2015 r. Referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia
Szalczyk.
10-06-2015 pos. nr 261
wspólne z Komisjami: Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Zdrowia Rozpatrzenie senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 3226).
27-05-2015 pos. nr 260
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu
wspólnej polityki rolnej (druki nr 3365 i 3403). II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
temat: - realizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych, - sytuacji na rynku trzody chlewnej w związku z wystąpieniem choroby
Afrykańskiego Pomoru Świń oraz stopnia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce. - referuje
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk III. Informacja Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działalności i zasad funkcjonowania spółki "Działpol" Sp. z o.o., z
uwzględnieniem możliwości przedłużenia dzierżawy dla tej spółki. - referuje podsekretarz stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk IV. Sprawy bieżące.

26-05-2015 pos. nr 259
I. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów
Rolniczych (druk nr 3076) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Dorota Niedziela. II.
Sprawy bieżące.
14-05-2015 pos. nr 258
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr
3365) - uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk. II.
Sprawy bieżące.
13-05-2015 pos. nr 257
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 3368). II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie gruntów i leśnych (druk nr 3326) - uzasadnia poseł Elżbieta Witek.
13-05-2015 pos. nr 256
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia na temat stanu wdrażania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej
dyrektywę 2001/37/WE - kontynuacja, - referują: podsekretarz stanu w MZ Sławomir Neumann,
podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie implementacji Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3. 04. 2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów
tytoniowych.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy sytuacji "Działpol" Sp. z o.o.,
możliwości prawnych i innych działań zmierzających w kierunku przedłużenia dzierżawy dla tej spółki
oraz dobrego jej funkcjonowania, - referuje podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk.
IV. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r.
V. Sprawy bieżące.
23-04-2015 pos. nr 255
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 3247 i 3307).
II. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3203 i 3306).
23-04-2015 pos. nr 254
wspólne z Komisją Gospodarki Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia
przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w
Polsce w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia
mieszkańców wsi (druk nr 3163) - kontynuacja.
22-04-2015 pos. nr 253
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3331)
- uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski. II. Sprawy bieżące.

22-04-2015 pos. nr 252
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży
państwowych nieruchomości rolnych (druk nr 3295) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.

9-04-2015 pos. nr 251
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca efektów realizacji rządowego programu
wieloletniego "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i
wykorzystywania w paszach" oraz możliwości zwiększania dostępności na rynku białka krajowego w
związku ze wsparciem uprawy roślin wysokobiałkowych w ramach płatności bezpośrednich
powiązanych z produkcją.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w marcu 2015 r.
9-04-2015 pos. nr 250
Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk nr 3231) - uzasadnia
poseł Leszek Korzeniowski.
8-04-2015 pos. nr 249
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki
nr 1640 i 2286).
8-04-2015 pos. nr 248
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 3203) - uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski.
II. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich (druk nr 3247) - uzasadnia sekretarz stanu MRiRW Kazimierz Plocke..
19-03-2015 pos. nr 247
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk nr 3109) - uzasadnia poseł Stanisław Kalemba.
18-03-2015 pos. nr 246
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (druk nr 3193) - uzasadnia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat płatności obszarowych za 2014 r.
18-03-2015 pos. nr 245
I. Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz
trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej. - referuje
podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Cezary Gabyjączyk.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia na temat stanu wdrażania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej
dyrektywę 2001/37/WE.
4-03-2015 pos. nr 244
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (druk nr 2968) - uzasadnia poseł Artur Dunin.
II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (druk nr 3139) - uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski.
III. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o

ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157) - uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.
3-03-2015 pos. nr 243
Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań
mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce w tym rynku mleka,
wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 3163)
- uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.
20-02-2015 pos. nr 242
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
II. Sprawy bieżące.
19-02-2015 pos. nr 241
I. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów
Rolniczych.
II. Sprawy bieżące.
18-02-2015 pos. nr 240
wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
18-02-2015 pos. nr 239
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
18-02-2015 pos. nr 238
I. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach RM ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
w styczniu 2015 r.
17-02-2015 pos. nr 237
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
5-02-2015 pos. nr 236
I. Sprawy bieżące.
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na
posiedzeniu Sejmu "Informacji rządu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie".
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej w tym:
- odpowiedź na postulaty wielkopolskich rolników sformułowane na spotkaniu poświęconym trudnej
sytuacji w rolnictwie w dniu 5 stycznia br. w Środzie Wielkopolskiej,
- informacja na temat depopulacji dzików w 2015 r. oraz planowanych działań dotyczących
zwalczania ASF.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat protestów w rolnictwie, zgłoszonych
postulatów i działań podejmowanych przez resort.
4-02-2015 pos. nr 235

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego
4-02-2015 pos. nr 234
Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o
dzierżawie rolniczej.
27-01-2015 pos. nr 233
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego.
15-01-2015 pos. nr 232
I. Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zawieszeniu spłat
niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
II. Sprawy bieżące.
14-01-2015 pos. nr 231
wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych lub edukacyjnych
14-01-2015 pos. nr 230
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa w grudniu 2014 r.
II. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o
izbach rolniczych.
III. Sprawy bieżące.
18-12-2014 pos. nr 229
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie II czytania do projektu ustawy o rybołówstwie morskim
18-12-2014 pos. nr 228
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w listopadzie 2014 r.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prawnego dotyczącego możliwości
wykonywania uboju rytualnego na terenie Polski, w związku z wyrokiem TK z dnia 10 grudnia 2014 r.
IV. Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o
dzierżawie rolniczej.
18-12-2014 pos. nr 227
Ponowne rozpatrzenie - w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu - rządowego projektu ustawy o
rybołówstwie morskim
17-12-2014 pos. nr 226
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o rybołówstwie
morskim
17-12-2014 pos. nr 225
wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

16-12-2014 pos. nr 224
wspólne z Komisjami: Administracji i Cyfryzacji; Spraw Wewnętrznych
"Brak reakcji rządu na wniosek rolników oraz Wojewody Podlaskiego odnośnie wprowadzenia przez
Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na wskazanych obszarach województwa podlaskiego w
związku z afrykańskim pomorem świń i szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną oraz wypłaty
należnych rekompesat dla rolników".
16-12-2014 pos. nr 223
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych
- uzasadnia poseł Edmund Borawski.
05-12-2014 pos. nr 222
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.
04-12-2014 pos. nr 221
wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekt ustawy o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - kontynuacja.
03-12-2014 pos. nr 220
wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - kontynuacja.
03-12-2014 pos. nr 219
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2919).
26-11-2014 pos. nr 218
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin.
II. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
III. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie krytycznej sytuacji w polskim mleczarstwie i
zagrożeniach na rynku mleka.
26-11-2014 pos. nr 217
wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży
I. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
06-11-2014 pos. nr 216
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zapobieżenia dalszej degradacji rynku mleka.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania posłów zgłoszone w toku
posiedzenia Komisji w dniach 9 i 22 października br. dotyczących:
- ubezpieczenia społecznego rolników,
- uruchomienia unijnej rezerwy kryzysowej na rekompensaty dla rolników,
- środków przeznaczonych na interwencję rynkową w Unii Europejskiej na rynku owoców i warzyw
- referują: sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke, podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz
Nalewajk.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w października 2014 r.

- referuje sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.
IV. Sprawy bieżące.
22-10-2014 pos. nr 214
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o rolnictwie ekologicznym
- referuje poseł Jan Krzysztof Ardanowski
22-10-2014 pos. nr 213
I. Sprawy bieżące.
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy
budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:
1) część budżetowa 32 - Rolnictwo:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe z zał. nr 8 i 9,
d) programy wieloletnie z zał. nr 10,
e) środki europejskie na realizację programów operacyjnych z zał. nr 15 i 16;
2) część budżetowa 33 - Rozwój wsi:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie na realizację programów operacyjnych z zał. nr 15;
3) część budżetowa 35 - Rynki rolne:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie na realizację programów operacyjnych z zał. nr 15;
4) część budżetowa 62 - Rybołówstwo:
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8;
d) środki europejskie na realizację programów operacyjnych z zał. nr 15;
5) część budżetowa 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 35, 50 i 62;
6) część budżetowa 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 010 - Rolnictwo i łowiectwo:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe z zał. nr 8;
b) 050 - Rybołówstwo i rybactwo:
- wydatki z zał. nr 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
7) plany finansowe agencji wykonawczych z zał. nr 11:
a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
b) Agencji Rynku Rolnego,
c) Agencji Nieruchomości Rolnych,
d) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
e) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
8) plany finansowe państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
a) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
b) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.

09-10-2014 pos. nr 212
I. Głosowanie wniosku posła Roberta Telusa, złożonego na posiedzeniu Komisji w dniu 25 września
2014 r., o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu
dotyczących likwidacji skutków wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej, w dniu 7 sierpnia
2014 r., embarga na import produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej, w tym
zakwestionowanych przez Komisję Europejską wniosków dotyczących rekompensat wynikających z
wprowadzenia embarga oraz rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie ok. 400 mln. euro.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z
uwzględnieniem podjętych, zrealizowanych i planowanych do realizacji działań rządu w związku z:
- wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń,
- wprowadzeniem embarga na import produktów rolno-spożywczych przez Federację Rosyjską,
- nierównymi warunkami konkurencji polskich rolników na Jednolitym Rynku Europejskim.
08-10-2014 pos. nr 211
I. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności (druk nr 2542)
- referuje poseł Małgorzata Pępek.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa we wrześniu 2014 r.
08-10-2014 pos. nr 210
Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie II czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o
składach ochrony roślin (druki nr 2689 i 2729).
25-09-2014 pos. nr 209
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia:
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o
swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( druk nr 2484),
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw ( druk nr 2685).
25-09-2014 pos. nr 208
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu dotyczących likwidacji skutków
wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej, w dniu 7 sierpnia 2014 r., embarga na import
produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej, w tym zakwestionowanych przez Komisję
Europejską wniosków dotyczących rekompensat wynikających z wprowadzenia embarga oraz
rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie ok 400 mln. euro
- przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
24-09-2014 pos. nr 207
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk
nr 2542)
- uzasadnia senator Andrzej Matusiewicz.
11-09-2014 pos. nr 206
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński.

11-09-2014 pos. nr 205
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych
(druk nr 2683)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
10-09-2014 pos. nr 204
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr
2689)
- uzasadnia poseł Artur Dunin.
II. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr
2492)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk.
28-08-2014 pos. nr 203
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i
warzyw oraz działań podejmowanych przez rząd w tym w zakresie
- referuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku
oraz działań podejmowanych przez rząd w tym zakresie
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
III. Sprawy bieżące.
28-08-2014 pos. nr 202
I. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia
10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2652)
- uzasadnia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań Zespołu do spraw spółek
hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej
- referuje prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski.
27-08-2014 pos. nr 201
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad przygotowaniem nowych
przepisów o dopuszczalnych normach zanieczyszczeń WWA w żywności, w związku z wejściem, z
dniem 1 września br., nowych przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia
2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalającego najwyższe dopuszczalne
poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych referują:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk,
- kierownik Pracowni Toksykologii Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego - PZH Andrzej Starski.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat dotychczasowych, aktualnych i
planowanych działań podejmowanych w sektorze produkcji trzody chlewnej w związku z
wystąpieniem w Polsce nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
24-07-2014 pos. nr 200
I. Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
oraz aktualnego stanu prac nad prywatyzacją KSC S.A.
II. Informacja Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu
Ziemniaczanego "Trzemeszno" Sp. z o.o.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca pytań posłów zadanych na posiedzeniu

Komisji w dniu 22 lipca br. w sprawie niskich cen skupu owoców i warzyw oraz na rynku zbóż i
rzepaku.
22-07-2014 pos. nr 199
I. Stan prac nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z uwzględnieniem uwag
do projektu przekazanego do Komisji Europejskiej.
II. Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli:
- gospodarki rybackiej na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim,
- zarządzania należnościami finansowymi w agencjach rolnych.
III. Sprawy bieżące.
10-07-2014 pos. nr 198
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad realizacją
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008
i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie:
- ustanowienie systemu płatności dla rolników na lata 2015-2020, w tym dopłat do przetwórstwa
pomidorów i owoców miękkich,
- stanu prac nad aktami delegowanymi do w/w rozporządzenia
- przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
II. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji w sprawie powołania Pana Karola Krajewskiego na stałego
doradcę Komisji
10-07-2014 pos. nr 197
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia
Przewodniczący Komisji.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 w świetle rocznego sprawozdania z postępu prac dotyczących wdrażania PROW
przekazanego do KE zgodnie z art. 82 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20
września 2005 r. - referuje podsekretarz stanu MRiRW Zofia Szalczyk
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w czerwcu 2014 r. - referuje radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska
IV. Sprawy bieżące.
26-06-2014 pos. nr 196
Wpływ poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego na obszary wiejskie - prezentacja doświadczeń z
Texasu - przedstawiają: dr John Pappas, dyrektor Instytutu Energii Uniwersytetu Texas A&M, Michael
Morrissey, doradca Gubermatora Stanu Texas.
25-06-2014 pos. nr 195
I. Informacja ministrów: Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat
aktualnych problemów elektryfikacji wsi i rolnictwa, z uwzględnieniem stanu technicznego
terenowych sieci dystrybucyjnych.
II. Informacja ministrów: Gospodarki, Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych
działaniach rządu dotyczących rozwoju energetyki prosumenckiej na terenach wiejskich.
24-06-2014 pos. nr 194
I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą Najwyższej Izby
Kontroli (druk nr 2495) - referują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel Najwyższej Izby
Kontroli.

II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z
działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 r. ( druk nr 2496 ) w zakresie Departamentu Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, - referuje przedstawiciel NIK.
06-06-2014 pos. nr 193
Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 1783 i 2406).
05-06-2014 pos. nr 192
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału w pracach Rady Ministrów UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2014 r.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:
- sytuacji na podstawowych rynkach rolnych - dyrektor departamentu rynków rolnych Bogumiła
Kasperowicz
- sytuacji na rynku owoców miękkich i możliwości finansowego wsparcia produkcji owoców miękkich
- referują: dyrektor departamentu rynków rolnych Bogumiła Kasperowicz i podsekretarz stanu w
MRiRW Krystyna Gurbiel.
III. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji ministrów: Finansów, Gospodarki, Infrastruktury i
Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw
lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 - 2014 oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych, rozpatrzonych na posiedzeniu Komisji w dniu 28 maja br.
IV. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie poparcia dla działań rządu zmierzających do
zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 3.04.2014 r., dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
V. Rozpatrzenie wniosku posła Zbigniewa Babalskiego, złożonego na posiedzeniu Komisji w dniu 28
maja br., o udzielenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji na temat aktualnej
sytuacji grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz wyników audytu przeprowadzonego
przez urzędników unijnych w zakresie działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
rzecz powyższych grup.
29-05-2014 pos. nr 191
I. Informacja ministrów: Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych oraz Zdrowia na
temat stanu prac związanych z przygotowaniem wniosku o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości
UE Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.04.2014 r. zmieniającej
Dyrektywę 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.06.2001 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad realizacją Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie:
- ustanowienia systemu płatności dla rolników na lata 2015-2020, w tym dopłat do przetwórstwa
pomidorów i owoców miękkich,
- stanu prac nad aktami delegowanymi do w/w rozporządzenia.
28-05-2014 pos. nr 190
I. Informacja o stanie realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw
odnawialnych na lata 2008-2014, przyjętego uchwałą 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007
r. Referują ministrowie:
- Finansów,
- Gospodarki,

- Infrastruktury i Rozwoju,
- Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Informacja o realizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
w tym wieloletniego programu promocji biopaliw na lata 2008-2014. Referuje - Minister Gospodarki.
III. Informacja o realizacji wniosków pokontrolnych przekazanych przez NIK, dotyczących kontroli NIK
w zakresie wieloletniego stosowania biopaliw i biokomponentów w transporcie. Referują:
- Minister Gospodarki,
- Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
IV. Sprawy bieżące.
27-05-2014 pos. nr 189
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 2403).
II. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1783)
- przedstawia przewodniczący podkomisji pos. Krzysztof Jurgiel. III. Sprawy bieżące.
08-05-2014 pos. nr 188
I. Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej ds. przygotowania propozycji zmian do ustawy o
zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w kwietniu 2014 r.
07-05-2014 pos. nr 187
I. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 22 skierowany do
Prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach
spożywczych - referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz
Nalewajk.
II. Sprawy bieżące.
23-04-2014 pos. nr 186
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach realizowanych przez spółki strategiczne
Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23-04-2014 pos. nr 185
I. Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego kształtu PROW 2014-2020
przesłanego do Komisji Europejskiej w dniu 15 kwietnia 2014 r.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie afrykańskiego pomoru świń.
IV. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 23 w sprawie działań
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wystąpieniem na terytorium Polski choroby
afrykańskiego pomoru świń.
03-04-2014 pos. nr 184
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942) przedstawia przewodniczący podkomisji Jacek Brzezinka.
03-04-2014 pos. nr 183
I. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 2217) uzasadnia senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.
II. Sprawy bieżące.

02-04-2014 pos. nr 182
I. Rozpatrzenie projektu wniosku Komisji o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w
zakresie skuteczności działań i procedur podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa
wystąpienia w Polsce ASF.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w marcu 2014 r.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- o planowanych i podjętych działaniach wynikających z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego,
dotyczących likwidacji skutków występowania choroby ASF w Polsce,
- o sytuacji na rynku wieprzowiny i planowanych działaniach rządu, dotyczących stabilizacji cenowodochodowej oraz rekompensat za straty poniesione przez rolników (producentów trzody chlewnej),
na terenach Polski.
IV. Sprawy bieżące.
20-03-2014 pos. nr 181
I. Informacja na temat stanu działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie likwidacji skutków
choroby afrykańskiego pomoru świń, w szczególności na terenie utworzonej strefy buforowej.
II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (druk nr 1783) - kontynuacja.
19-03-2014 pos. nr 180
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji zadań przez stacje chemiczno-rolnicze.
19-03-2014 pos. nr 179
Zmiany w składzie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942).
13-03-2014 pos. nr 178
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach
spożywczych.
II. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnych
problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz
działaniach podejmowanych przez rząd w tym zakresie.
III. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na runku trzody chlewnej w związku z
wystąpieniem na terytorium Polski przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń oraz działań podejmowych
przez rząd.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w lutym 2014 r., w tym informacja nt. stanowiska państw Unii Europejskiej
w sprawie przewidywanych działań po zniesieniu kwot mlecznych.
V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- rynku środków ochrony roślin,
- wdrożeniu systemu integrowanej ochrony roślin w Polsce.
12-03-2014 pos. nr 177
Informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnych problemach związanych z przypadkami
występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez
rząd w tym zakresie.
21-02-2014 pos. nr 176
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy
o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2053 i 2147).

20-02-2014 pos. nr 175
Ponowne rozpatrzenie - w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu - projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942).
19-02-2014 pos. nr 174
I. Informacja MRiRW w sprawie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.
II. Informacja Ministrów: Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o finansowaniu i
sposobie ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem wsi w Umowie Partnerstwa oraz w
Programach Operacyjnych Polityki Spójności w Polsce.
III. Sprawy bieżące.
19-02-2014 pos. nr 173
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2053) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w
środkach spożywczych.
06-02-2014 pos. nr 172
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020,
- stanie prac nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- wnioskach złożonych do projektu PROW oraz sposobu ich załatwienia
- Minister Stanisław Kalemba.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca wprowadzenia embarga na eksport
wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej i Białorusi.
05-02-2014 pos. nr 171
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki
nr 1649 i 1942) - kontynuacja.
05-02-2014 pos. nr 170
I. Informacja Ministra Środowiska o stanowisku rządu do przedstawionego przez Komisję Europejską
państwom członkowskim wniosku w sprawie uprawy kukurydzy GM (odmiana Pioneer 1507).
II. Informacja Ministrów: Finansów, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat
pakietu legislacyjnego Nowej Perspektywy Finansowej; akty delegowane Komisji Europejskiej.
III. Sprawy bieżące.
23-01-2014 pos. nr 169
I. Rozpatrzenie projektu wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w zakresie realizacji
ustawy o wyścigach konnych.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie propozycji wprowadzenia limitów powierzchniowych,
do których będzie przyznawane wsparcie w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne".
III. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie
nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.
23-01-2014 pos. nr 168
I. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia dotycząca rozporządzenia Komisji (UE)
nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19
grudnia 2006 r., ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach
spożywczych, w tym jego skutków dla zakładów przetwórczych i dla konsumentów.

II. Zmiana składu osobowego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw
o zmianie ustawy: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925), o
kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659).
22-01-2014 pos. nr 167
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (druk nr 2068) - uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
22-01-2014 pos. nr 166
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
(druk nr 1659) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.
II. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji, na podstawie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu, w sprawie
przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 2068).
09-01-2014 pos. nr 165
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925) - uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielona w trybie art. 157 regulaminu Sejmu na
temat:
- realizacji płatności bezpośrednich z tytułu kampanii 2013 roku,
- płatności bezpośrednich za 2014 r., w tym wysokości wsparcia krajowego
Referuje podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk.
08-01-2014 pos. nr 164
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat osiągniętego porozumienia WTO z grudnia
2013 r.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów Unii Europejskiej
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w grudniu 2013 r.
08-01-2014 pos. nr 163
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (druk nr 2000) - uzasadnia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
II. Sprawy bieżące.
12-12-2013 pos. nr 162
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji celów strategicznych państwa w
odniesieniu do hodowli zwierząt, w tym:
- informacja na temat realizacji programu wieloletniego "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami
genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania na lata 2011-2015
ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.,
- informacja na temat realizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich,
- wsparcie finansowe postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
- środki istniejące i planowane w PROW w celu zachowania zasobów genetycznych zwierząt w
rolnictwie.
II. Sprawy bieżące.
11-12-2013 pos. nr 161

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013";
- wykorzystanie środków UE; realizacja umów zawartych przez MRiRW z Lokalnymi Grupami
Rybackimi; wykorzystanie środków na remont kutrów i statków,
- aktualny stan przygotowań w określaniu terminów wypłat dopłat wodno-środowiskowych,
- wykorzystanie środków finansowanych przyznanych z osi 4, Lokalnym Grupom Rybackim.
05-12-2013 pos. nr 160
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dotychczasowych efektach realizacji programu
wsparcia upraw roślin motylkowych w latach 2010-2013 i perspektywy wykorzystania krajowych
źródeł białka roślinnego w paszach.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wynikach dotychczasowych badań prowadzonych w
ramach rządowego programu wieloletniego (2011-2015) - "Ulepszanie krajowych źródeł białka
roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach".
05-12-2013 pos. nr 159
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942).
05-12-2013 pos. nr 158
I. Sprawy bieżące.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca rolnictwa ekologicznego:
- bariery rozwoju, uregulowania prawne, nadzór i promocja,
- stosowane obecnie instrumenty wsparcia rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem nakładów
finansowych,
- stan prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi w Polsce, w świetle Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2014-2020.
04-12-2013 pos. nr 157
I. Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli:
- funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki Serafa,
- realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki
Banku Światowego,
- koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE na
Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych.
Referują:główny specjalista Delegatury NIK w Krakowie, Mariusz Gorczyca,p.o. dyrektora Delegatury
NIK we Wrocławiu Mieczysław Biernat, doradca techniczny Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIK Franciszek Witkowski.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi w trybie art. 157 regulaminu Sejmu na pytania posłów zadane podczas
poprzednich posiedzeń Komisji.
21-11-2013 pos. nr 156
I. Rozpatrzenie wniosku posła Zbigniewa Dolaty, założonego na posiedzeniu Komisji w dniu
20.11.2013 r., o odrzucenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 18, w
sprawie przygotowania programu odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dochodach ludności rolniczej w Polsce.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opłacalności produkcji rolniczej w Polsce.
21-11-2013 pos. nr 155
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk
nr 1640) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jacek Brzezinka.

20-11-2013 pos. nr 154
I. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderaty Komisji nr 18, 19 i 20.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji ekonomiczno-finansowej polskiego
przemysłu spożywczego oraz planowanych działaniach rządu na rzecz poprawy konkurencyjności
polskiej żywności w latach 2014-2020.
20-11-2013 pos. nr 153
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1911).
II. Sprawy bieżące.
20-11-2013 pos. nr 152
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(druki nr 1793 i 1840).
II. Sprawy bieżące.
07-11-2013 pos. nr 151
I. Informacja Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie art. 157 regulaminu Sejmu
na temat stanu negocjacji nad kształtem dyrektywy tytoniowej.
II. informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu przygotowań do realizacji płatności
bezpośrednich za 2013 r., rodzaju płatności oraz wysokości wsparcia finansowego.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat infrastruktury technicznej i społecznej na
wsi.
06-11-2013 pos. nr 150
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa w październiku 2013 r.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wdrażania innowacji w rolnictwie w latach
2007-2013.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat propozycji dotyczących innowacyjności w
rolnictwie wynikających z pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. pkt I-III
referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
IV. Sprawy bieżące.
23-10-2013 pos. nr 149
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pakietu legislacyjnego dotyczącego
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 - referuje radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowego systemu zdrowia roślin w UE referuje dyrektor departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW Małgorzata Surawska.
23-10-2013 pos. nr 148
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie
niektórych innych ustaw (druki nr 1698 i 1814).
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy
budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779)
22-10-2013 pos. nr 147
Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju Regionalnego na temat stanu prac nad
ostatecznym kształtem Umowy Partnerstwa, z uwzględnieniem kierunków wsparcia rozwoju Polski, w

szczególności obszarów wiejskich Referują:
- podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk,
- zastępca dyrektora departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Piotr Zygadło
22-10-2013 pos. nr 146
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr 1793) - uzasadnia sekretarz
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (druk nr 1783) - uzasadnia poseł Marek Sawicki.
10-10-2013 pos. nr 145
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie
niektórych innych ustaw (druk nr 1698). - sprawozdawca poseł Dorota Niedziela
09-10-2013 pos. nr 144
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa we wrześniu 2013 r. - referuje pods. stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podejmowanych przez resort działaniach w zakresie
przeciwdziałania szkodliwym informacjom pojawiającym się w mediach, w odniesieniu do jakości
polskiej żywności. - referuje pods. stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
III. Rozpatrzenie odpowiedzi ministrów: Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Skarbu Państwa
dotyczących zagadnień podjętych na posiedzeniu Komisji w dniu 19 czerwca br., w sprawie wyścigów
konnych. - referują: z-ca dyrektora departamentu Podatku Akcyzowego i Gier MF Adam Siekierski, pods. stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, - z-ca dyrektora departamentu Nadzoru Właścicielskiego w
MSP Grzegorz Barszcz.
09-10-2013 pos. nr 143
I. Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
w kontekście wypłaty zaliczki na poczet dywidendy oraz na temat kolejnej koncepcji prywatyzacji KSC
S.A.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania w Polsce Porejestrowego
Doświadczenia Odmianowego i Rolniczego.
26-09-2013 pos. nr 142
Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (druk nr 1640).
26-09-2013 pos. nr 141
I. Rozpatrzenie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby (druk nr 1720) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie problemów występujących w działalności
grup producentów owoców i warzyw.
III. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad
wdrożeniem rozwiązań dotyczących doradztwa rolniczego zawartych w pakiecie legislacyjnym
Wspólnej Polityki Rolnej.
IV. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
funkcjonowaniu instytutów badawczych.
25-09-2013 pos. nr 140

I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad wdrożeniem rozwiązań dotyczących
doradztwa rolniczego zawartych w pakiecie legislacyjnym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 2020.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o funkcjonowaniu instytutów badawczych.
25-09-2013 pos. nr 139
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1698) uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
12-09-2013 pos. nr 138
Rozpatrzenie wniosku o zmianę sprawozdawcy do dodatkowego sprawozdania Komisji o rządowym
projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 1678 i
1678-A).
12-09-2013 pos. nr 137
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyczynach i skutkach złej kondycji jakościowej
dorsza bałtyckiego
- referuje sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.
12-09-2013 pos. nr 136
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 1589 i 1678).
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 maja 2008 r.
III. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzonych kontrolach w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, w perspektywie finansowej w latach 2007-2013.
pkt. II i III referuje podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk.
11-09-2013 pos. nr 135
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kierunkach rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w
ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podejmowanych przez resort działaniach w zakresie
przeciwdziałania skutkom ewentualnego wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz
aktualnego obszaru występowania i tempa rozwoju tej choroby.
pkt I, II - referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
30-08-2013 pos. nr 134
I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625) w zakresie rolnictwa.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na rynkach zbóż i rzepaku w kontekście
opłacalności produkcji oraz wymiany zagranicznej, a także podejmowanych działaniach spółki
ELEWARR na tych rynkach.
III. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji w sprawie realizacji ustawy z dnia 16 września 2011
r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) ze wskazaniem głównych problemów związanych
z obrotem ziemią w kontekście konieczności zmniejszenia powierzchni dzierżawy o 30%, w tym
możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych.
28-08-2013 pos. nr 133
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rynku mleka po 2013 r. w
świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w

sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w
sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz rozwiązań przyjętych w ramach porozumienia z 26
czerwca 2013 r. dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie COM (2011) 626 - wniosek
dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację
rynków produktów rolnych.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krystyna Gurbiel.
II. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (druk nr 1589)
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krystyna Gurbiel.
27-08-2013 pos. nr 130
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynkach: rzepaku, pszenicy, jęczmienia i
żyta, w kontekście opłacalności produkcji oraz wymiany zagranicznej.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizowanych i planowanych działań spółki
ELEWARR na rynkach: rzepaku, pszenicy, jęczmienia i żyta, w okresie 2013 - 2014.
pkt I - II referuje podsekretarz stanu w MRiRW Krystyna Gurbiel.
27-08-2013 pos. nr 129
wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
(druk nr 1621).
25-07-2013 pos. nr 128
I. Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie art. 157 regulaminu
Sejmu o:
- stanie prac nad dyrektywą 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r.
dotyczącą wyrobów tytoniowych i jej wpływu na sektor tytoniowy w Polsce.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki
- planowanych cięciach budżetowych na rolnictwo w związku z planowaną zmianą budżetu Państwa
na 2013 r.
- obecnym stanie prac nad projektem ustawy o utworzeniu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za
sprzedane Produkty Rolne
- referuje sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.
II. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat poszukiwań ropy i gazu
łupkowego na terenach rolnych oraz przyczyn występujących konfliktów społecznych, ze szczególnym
uzwglęgniegniem Zamojszczyzny.
- referuja podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geodeta Kraju Piotr Woźniak.
25-07-2013 pos. nr 127
wspólne z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1149)
- uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania szkół rolniczych przejętych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju oraz prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Stan rekrutacji do szkół rolniczych, finansowanie.
24-07-2013 pos. nr 126
I. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy
o rybactwie śródlądowym (druki nr 1126 i 1554).
II. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Skarbu
Państwa o sytuacji giełd towarowych i rynków hurtowych w świetle potrzeb rynku rolnego w Polsce przebieg procesu prywatyzacji.

III. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat stanu przygotowań do
powołania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad pakietem legislacyjnym KE z
dnia 6 maja 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa żywności.
V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat opracowania nowego systemu oceny
materiału siewnego i rozmnożeniowego w UE.
VI. Sprawy bieżące.
23-07-2013 pos. nr 125
I. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Skarbu Państwa o sytuacji giełd towarowych i
rynków hurtowych w świetle potrzeb rynku rolnego w Polsce - przebieg procesu prywatyzacji.
Referują:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
- dyrektor Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Chmielewski
II. Sprawy bieżące.
11-07-2013 pos. nr 124
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o społeczno-gospodarczych warunkach gospodarowania
na obszarach górskich - możliwości wsparcia oraz planowane zmiany legislacyjne na poziomie
krajowym oraz Unii Europejskiej.
11-07-2013 pos. nr 123
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy - Prawo wodne (druk nr 1126)
- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Zbigniew Babalski.
10-07-2013 pos. nr 122
wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 827)
- przedstawia sprawozdawca podkomisji poseł Krzysztof Jurgiel.
10-07-2013 pos. nr 121
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- kompromisie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020,
- wynikach prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym niektóre
przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr (....) (RD)
w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 i zmieniającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr (...) (DP), (UE) nr (HZ) i (UE) nr (...) sCMO) w zakresie
stosowania w roku 2014 (COM (2013)226).
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w czerwcu 2013 r.
10-07-2013 pos. nr 120
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.
II. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej izby Kontroli na 2014 r.
III. Rozpatrzenie projektu uchwały komisji w sprawie powołania Pana Andrzeja Kowalskiego na
stałego doradcę Komisji.
IV. Sprawy bieżące.
20-06-2013 pos. nr 119

I. Informacja Ministrów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac na
Umową Partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich.
II. Informacja Ministrów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad
dokumentami programowymi opracowanymi przez Rząd RP na podstawie art. 9 ust. 1/2/3 ustawy o
zasadach prowadzenie polityki rozwoju oraz na temat aktualnego sposobu ujęcia zagadnień
związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.
III. Informacja Ministrów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programów
operacyjnych opracowywanych w ramach polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem sposobu
ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.
IV. Informacja Ministra Rozwoju Regionalnego o stanie prac nad kontraktami oraz strategiami
wojewódzkimi - w tym regionalnymi programami operacyjnymi - ze szczególnym uwzględnieniem
spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
V. Sprawy bieżące.
20-06-2013 pos. nr 118
I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1414) wraz z Analizą NIK (druk nr 1457)
w zakresie:
1) części budżetowej 32 - Rolnictwo,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje podmiotowe i celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
2) części budżetowej 33 - Rozwój wsi,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje podmiotowe i celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
3) części budżetowej 35 - Rynki rolne,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje podmiotowe i celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
4) części budżetowej 62 - Rybołówstwo,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje celowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
5) części budżetowej 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 35, 50 i 78,
6) części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
- dochody i wydatki,
- dotacje podmiotowe i celowe,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
b) 050 - Rybołówstwo i rybactwo,
- dochody i wydatki,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
7) agencji wykonawczych:
a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
b) Agencja Rynku Rolnego,
c) Agencja Nieruchomości Rolnych,
d) Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,
e) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
8) państwowych osób prawnych:
a) Polski Klub Wyścigów Konnych,
b) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

9) Dochody budżetu środków europejskich, wydatki budżetu środków europejskich, wykonanie
dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2012 w zakresie
Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, wykaz programów
wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii
Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009 - 2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i
Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, wykaz programów finansowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych
programów, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności,
prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, komisje rozpatrują zgodnie ze swoim przedmiotowym zakresem działania.
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z
działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 r. (druk nr 1462) w zakresie działania Komisji.
20-06-2013 pos. nr 117
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt (druki nr 1370 i 1458).
19-06-2013 pos. nr 116
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o
wyścigach konnych.
II. Informacja Ministra Skarbu Państwa o nadzorze właścicielskim nad torami wyścigów konnych, w
tym o aktualnym stanie prawnym.
III. Informacja Ministra Finansów na temat oceny stanu polskiej hodowli koni pełnej krwi angielskiej
oraz wyścigów konnych w świetle dochodów budżetu państwa z podatku od gier z tytułu zakładów
wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt.
IV. Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli torów wyścigów konnych.
13-06-2013 pos. nr 115
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji prawnej rolników w międzywalu na
obszarze działania "Programu dla Odry - 2006", ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
ubezpieczenia gruntów oraz uzyskania płatności bezpośrednich.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawia w trybie art. 157 regulaminu Sejmu, na
temat:
- wykorzystanych i dostępnych środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych dla rolnictwa,
- dofinansowania z budżetu państwa udziału polskich organizacji rolniczych ponadnarodowych
organizacjach rolniczych w 2012 r.
13-06-2013 pos. nr 114
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na terenach dotkniętych klęską nawałnic
deszczowych i gradowych.
II. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 1370),
- sprawozdawca poseł Mirosław Maliszewski.
12-06-2013 pos. nr 113

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o:
- aktualnie występujących problemach związanych z przekraczaniem granicy przez pracowników z
zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, udających się do praz sezonowych,
- przepisach dotyczących zatrudninia cudzoziemców przy pracach sezonowych oraz aktualnie
występujących problemach w ich realizacji,
- referuje sekretarz stanu Jacek Męcina.
12-06-2013 pos. nr 112
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca decyzji Komisji Europejskiej i prowadzonych
postępowań administracyjnych w celu wyłączenia z finansowania UE Wspólnej Polityki Rolnej w
latach 2004-2013.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk
12-06-2013 pos. nr 111
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa w maju 2013 r., w tym informacja na temat stanu prac dotyczących rozporządzeń
Parlamentu Europejskiego i Rady:
- projektu w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013,
- projektu ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW) oraz
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do
roku 2014 i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenie (UE) nr [...] [DP],
(UE) nr [HZ] i (UE) nr [...] [sCMO] w zakresie stosowania w roku 2014 (COM (2013) 226).
II. Informacja Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystaniu gruntów rolnych stanowiących
własność Skarbu Państwa na inwestycje celu publicznego - zasady przekazywania jednostkom
samorządu terytorialnego.
III. Sprawy bieżące.
28-05-2013 pos. nr 110
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 1370)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy z budżetu państwa rolnikom, których
gospodarstwa ucierpiały w wynku klęsk żywiołowych w 2013 r.
III. Sprawy bieżące.
23-05-2013 pos. nr 109
I. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Skarbu Państwa o prywatyzacji w przemyśle
rolno-spożywczym i w rolnictwie.
II. Informacja Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu
Ziemniaczanego "Trzemeszno" Sp. z o.o.
III. Informacja Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej
S.A. z siedzibą w Toruniu.
IV. Informacja Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Zakładów Ziemniaczanych w
Luboniu, Pile oraz Wronkach.
23-05-2013 pos. nr 108
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 1251)
- uzasadnia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. II. Sprawy
bieżące.
09-05-2013 pos. nr 107

I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o funduszach promocji produktów
rolno-spożywczych oraz innych działaniach promocyjnych.
II. Informacja Ministrów: Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych o działaniach promocyjnych i
informacyjnych oraz o wsparciu polskich eksporterów i importerów produktów rolno-spożywczych
przez ambasady.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwych programów wsparcia i
promocji rozwoju uprawy lnu i konopi włóknistych.
09-05-2013 pos. nr 106
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
zwrotu 79,9 mln euro z funduszy na rozwój obszarów wiejskich za niewystarczające kontrole
wniosków z lat 2004-2006 w ramach działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych".
II. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów o podatkach w rolnictwie i
planowanych zmianach, w tym:
- podatku VAT,
- podatku dochodowego,
- możliwości zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zasad kwalifikowalności podatku VAT w inwestycjach agroturystycznych.
III. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia o ubezpieczeniu zdrowotnym
rolników.
IV. Sprawy bieżące.
08-05-2013 pos. nr 105
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa w kwietniu 2013 r.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 15 w sprawie propozycji zmian
dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.06.2001 r. dotyczącej wyrobów
tytoniowych i ich wpływu na sektor tytoniowy w Polsce.
17-04-2013 pos. nr 104
I. Informacja na temat bieżącej działalności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym:
- wyniki posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r. oraz posiedzenia Rady EU ds.
Rolnictwa i Rybołówstawa w dniach 18-19 marca 2013 r.,
- stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020,
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17-04-2013 pos. nr 103
I. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 17 w sprawie zmian
warunków finansowania rolnictwa ekologicznego w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"
objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
II. Informacja Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu
Ziemniaczanego "Trzemeszno" Sp. z o.o.
04-04-2013 pos. nr 102
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa w marcu 2013 r.
II. Informacja Ministra Gospodarki na temat stanu prac nad projektem ustawy o odnawialnych
źródłach energii w świetle uwag i wniosków.
III. Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Gospodarki na dezyderat nr 13 skierowany do Prezesa Rady

Ministrów w sprawie wdrażania instalacji elektrowni wiatrowych.
IV. Informacja o stanowisku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wobec rozwiązań proponowanych w
ustawie o odnawialnych źródłach energii.
V. Zapoznanie się ze stanowiskiem reprezentujących przedsiębiorców do projektu ustawy o
odnawialnych źródłach energii.
VI. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie przygotowania programu wsparcia sektora produkcji
trzody chlewnej.
VII. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat
programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.
VIII. Rozpatrzenie wniosku o odrzucenie odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na dezyderat nr 16
skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
04-04-2013 pos. nr 101
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na dezyderat nr 16 skierowany do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
04-04-2013 pos. nr 100
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 1171 i 1188).
03-04-2013 pos. nr 99
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu wsparcia sektora
produkcji trzody chlewnej
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk.
II. Sprawy bieżące.
21-03-2013 pos. nr 98
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów (druk nr 827)
- uzasadnia poseł Józef Racki.
21-03-2013 pos. nr 97 I. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
o rybactwie śródlądowym oraz ustawy - Prawo wodne (druk nr 1126)
- uzasadnia poseł Zbigniew Babalski.
II. Powołanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących
sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.
III. Powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania propozycji zmian do
ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.
IV. Informacja Ministra finansów dotycząca możliwości zwiększenia środków finansowych na
dopłaty do rolniczych kredytów preferencyjnych.
V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o liniach kredytowych dla rolnictwa w 2013 r.
VI. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielona w trybie art. 157 regulaminu
Sejmu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z uwzględnieniem
przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.
VII. Sprawy bieżące.

20-03-2013 pos. nr 96
I. Informacja o stanie prac nad rozporządzeniami PE i Rady w zakresie wspólnej organizacji
rynków produktów rolnych: COM (2011) 626; COM 92011) 629.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kierunku zmian w projektowanym
rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej
wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych
kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.
20-03-2013 pos. nr 95
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego
(druk nr 1171)
- uzasadnia podsekretarz stanu Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
07-03-2013 pos. nr 94
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad rozporządzeniem PE i Rady
ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej COM (2011) 625.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o finansowaniu I filara Wspólnej Polityki
Rolnej w Polsce w innych krajach UE w świetle ustaleń szczytu Rady Europejskiej z dnia 8
lutego 2013 r. (Wieloletnie Ramy Finansowe).
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych zmianach w naliczaniu dopłat
bezpośrednich dla gospodarstw rolnych od 2014 r.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temata odliczania z powierzchni
gospodarstw rolnych (obliczanych do celów płatności bezpośrednich) powierzchni podwórek,
sadów przydomowych i dziko rosnących drzew - naturalnych siedlisk ptactwa, traktowanych
obecnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako tereny rekreacyjne.
V. Sprawy bieżące.
07-03-2013 pos. nr 93
wspólne z Komisją Finansów Publicznych
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1067 i 1118).
06-03-2013 pos. nr 92
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uregulowaniach dla sprzedaży
bezpośredniej produktów lokalnych wytwarzanych w małych gospodarstwach ekologicznych
i tradycyjnych.
II. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 1136).
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie zakwaszenia gleb w Polsce;
wapnowanie gleb i wsparcie jego finansowania.
06-03-2013 pos. nr 91
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w lutym 2013 r.

II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, w szczególności na rynku trzody chlewnej,
drobiu, mleka i zbóż oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu jej poprawy,
- efektach pracy zespołu do spraw opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody
chlewnej.
21-02-2013 pos. nr 90
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian
warunków finansowania rolnictwa ekologicznego w ramach działania "Program
Rolnośrodowiskowy" objętych PROW.
II. Informacja Ministrów: Spraw Zagranicznych, Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
temat stanu negocjacji Wieloletnich Ram Finansowanych na lata 2014-2020.
III. Informacja ministrów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac
nad projektem rozporządzenia COM (2011) 615, w tym nad:
- Wspólnymi Ramami Strategicznymi,
- umową partnerską między Polską a UE,
- kontraktami wojewódzkimi.
IV. Informacja ministrów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat
sposobu ujęcia zagadnień związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich:
- we Wspólnych Ramach Strategicznych,
- w umowie partnerskiej między Polską a UE,
- w krajowym programie reform do 2020 roku.
21-02-2013 pos. nr 89
wspólne z Komisją Finansów Publicznych
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 1067).
20-02-2013 pos. nr 88
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:
- stanu prac nad rozporządzeniem UE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze
środków EFRROW COM (2011) 627,
- stanu prac nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020,
- środków indywidualnych planowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, w szczególności w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich,
- istniejących i planowanych krajowych instrumentów wsparcia rolnictwa po 2013 r.
- możliwości dofinansowania hodowli poprzez pozyskanie środków unijnych, np. na zakup
stada podstawowego, modernizację budynków gospodarczych w ramach PROW 2014-2020.
II. Informacja o propozycji zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania "Program Rolnośrodowiskowy" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
III. Sprawy bieżące.

19-02-2013 pos. nr 87
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych (druk nr 688)
- przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Sibińska.
07-02-2013 pos. nr 86
Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi o Zdrowia o:
- wspólnych działaniach wszystkich inspekcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
żywności oraz obrotu gospodarczego. Kontrola jakości importowanych produktów
spożywczych,
- stanie prac nad ustawą o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
- nowym europejskim modelu żywności.
07-02-2013 pos. nr 85
I. Informacja Ministra Skarbu Państwa o procesie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku cukru na świecie i w
Polsce. Ocena reformy rynku cukru z 2006 r.
06-02-2013 pos. nr 84
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu 2013 r.
II. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych w
sprawie eksportu produktów rolnych do federacji Rosyjskiej i innych krajów wschodnich.
Struktura, tendencja i wartość tego eksportu.
III. Informacja Ministra Środowiska o szkodach w uprawach rolnych i obiektach rybackich
wyrządzonych przez dziką zwierzynę łowną i chronioną ze szczególnym uwzględnieniem
wypłaty odszkodowań oraz planowanych zmian legislacyjnych.
IV. Informacja o ubezpieczeniach płodów rolnych od szkód powodowanych przez zwierzynę
- przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24-01-2013 pos. nr 83
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 1054
i 1060).
24-01-2013 pos. nr 82
I. Informacja Ministrów: Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad
dyrektywą 2001/37/WE i jej wpływu na sektor tytoniowy w Polsce.
II. Sprawy bieżące.
24-01-2013 pos. nr 81
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 1054)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

24-01-2013 pos. nr 80
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o
środkach ochrony roślin (druki nr 740 i 958).
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie przygotowania administracji
rządowej do egzekwowania przestrzegania ustawy o nasiennictwie (przygotowanie kadrowe,
laboratoria, współpraca z administracją w terenie, współpraca z organami ścigania).
III. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o skutkach zmiany ustaw
związanych z GMO dla gospodarstw rolnych.
04-01-2013 pos. nr 79
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
- referuje Przewodniczący Komisji.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w listopadzie i grudniu 2012 r.
III. Sprawy bieżące.
13-12-2012 pos. nr 78
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
środkach ochrony roślin (druk nr 740) - kontynuacja.
13-12-2012 pos. nr 77
wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
I. Rozpatrzenie wniosku o uzupełnienie składu osobowego Podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (druk nr 688).
II. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druki nr 906 i
949).
12-12-2012 pos. nr 76
I. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderaty Komisji nr: 9, 10, 11, 12, 14.
II. Sprawy bieżące.
11-12-2012 pos. nr 75
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki rybackiej prowadzonej na
wodach śródlądowych kraju, w świetle wystąpień użytkowników i samorządów lokalnych,
dotyczących sposobu gospodarowania w obwodach rybackich i połowów sieciowych.
06-12-2012 pos. nr 74
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
środkach ochrony roślin (druk nr 740) - kontynuacja
- referuje przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski.
06-12-2012 pos. nr 73

wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 906)
- uzasadnia poseł Tadeusz Arkit.
05-12-2012 pos. nr 72
I. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia autopoprawki do inicjatywy ustawodawczej
Komisji dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy
- Prawo wodne
- przedstawia poseł Zbigniew Babalski.
II. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
środkach ochrony roślin (druk nr 740)
- referuje przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski.
III. Sprawy bieżące.
22-11-2012 pos. nr 71
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o "Krajowym planie działania na rzecz
ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 20132017".
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmniejszenia płatności
bezpośrednich za 2012 r.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk.
III. Sprawy bieżące.
15-11-2012 pos. nr 70
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego (druk nr 860).
09-11-2012 pos. nr 69
wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o
przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o
nasiennictwie (druki nr 176 i 822).
08-11-2012 pos. nr 68
I. Informacja na temat hodowli gęsi białej kołudzkiej
- referuje dyrektor Departamentu Promocji w Urzędzie Marszałkowskim województwa
kujawsko - pomorskiego Andrzej Mazur.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- udziale w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2012 r.,
- analizie kosztów produkcji rolniczej w kontekście wzrostu cen środków do produkcji rolnej
Referują:
- sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke,
- dyrektor Instytuty Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Andrzej Kowalski.

III. Informacja Ministrów: Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o funkcjonowaniu
gospodarstw rolnych i mieszkańców wsi na obszarach NATURA 2000 oraz na obszarach
szczególnie narażonych (OSN). Ograniczenia związane z ochroną środowiska oraz działania
na rzecz zrekompensowania utraconych dochodów.
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.
IV. Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach powszechnego spisu
rolnego w 2010 r. w aspekcie wykorzystania danych dla budowy programów rozwoju wsi i
rolnictwa
- referuje naczelnik wydziału w Departamencie Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego
Liliana Kursa.
07-11-2012 pos. nr 67
wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o nasiennictwie (druk nr 176)
- kontynuacja
- referuje przewodnicząca podkomisji Dorota Niedziela.
07-11-2012 pos. nr 66
wspólne z Komisją Finansów Publicznych
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 264)
- referuje przewodniczący podkomisji Krzysztof Jurgiel.
06-11-2012 pos. nr 65
wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o nasiennictwie (druk nr 176)
- referuje przewodnicząca podkomisji Dorota Niedziela.
24-10-2012 pos. nr 64
I. Rozpatrzenie wniosku posła Krzysztofa Jurgiela o uchwalenie dezyderatu Komisji w
sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej "Polski Cukier" S.A.
II. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Komisji o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 740).
III. Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755)
IV. Informacja o sytuacji gospodarczej na obszarach wiejskich w ujęciu regionalnym.
23-10-2012 pos. nr 63
I. Informacja Ministra Skarbu Państwa o procesie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej i
stanowisku wobec nieobjęcia procesem prywatyzacji byłych pracowników i plantatorów
zlikwidowanych cukrowni
- referuje dyrektor Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech
Chmielewski

II. Informacja Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji przedsiębiorstwa ZbożowoMłynarskiego "PZZ" w Stoisławiu
- referuje dyrektor Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech
Chmielewski.
23-10-2012 pos. nr 62
I. Powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania realizacji programu upraw
roślin motylkowych.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie trudnej sytuacji na rynku i w sektorze
produkcji trzody chlewnej.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach do oprocentowania kredytów
preferencyjnych- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rolnictwa Wsi
Kazimierz Plocke.
IV. Sprawy bieżące.
11-10-2012 pos. nr 61
Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).
11-10-2012 pos. nr 60
Rozpatrzenie wniosku posła Krzysztofa Jurgiela o nierozpatrywanie na wspólnym
posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
informacji Prezesa Rady Ministrów na temat:
1) stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej po 2013
roku z oceną realizacji oczekiwań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie europejskiej
polityki rolnej;
2) sposobu realizacji uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do
aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i
postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa
członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników;
3) sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w
dokumentach programowych i legislacyjnych UE i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie poprawy jakości życia na
obszarach wiejskich;
oraz o skierowanie do Marszałka Sejmu RP wniosku o przeprowadzenie debaty w powyższej
sprawie na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
11-10-2012 pos. nr 59
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druki nr 297 i 735).
10-10-2012 pos. nr 57
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (druk nr 688)

- uzasadnia poseł Józef Racki.
27-09-2012 pos. nr 56
I. Rozpatrzenie wniosku posła Krzysztofa Jurgiela o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w
sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- wpływie skutków wymarznięcia znaczącej części zbóż ozimych w Polsce na bilans
zbożowy,
- sytuacji na rynku kukurydzy uprawianej na ziarno
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
III. Sprawy bieżące.
26-09-2012 pos. nr 55
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 297)
- referuje przewodnicząca podkomisji poseł Anna Nemś.
26-09-2012 pos. nr 54
Informacja na temat zabezpieczenia kraju przed afrykańskim pomorem świń oraz środków
finansowych przeznaczonych na ten cel - kontynuacja.
Referuje Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.
25-09-2012 pos. nr 53
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków
owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi
uprawianych na włókno (druk nr 707)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
13-09-2012 pos. nr 52
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie wdrażania instalacji elektrowni
wiatrowych.
II. Informacja o sytuacji na rynku tytoniu w świetle wystąpień organizacji producentów
tytoniu w sprawie niekontrolowanego handlu detalicznego liśćmi tytoniu
- referuje podskretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica.
III. Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.
IV. Informacja o programie prac legislacyjno-programowych Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz rządu do końca 2013 r. w obszarze rolnictwa (prawo UE i Polski), w tym o:
- podatkach w rolnictwie, planowanych zmianach,
- projekcie ustawy o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne dla
poszkodowanych rolników,
- projekcie ustawy o spółkach wodnych.
Referują:
- sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke,
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.
V. Sprawy bieżące.

30-08-2012 pos. nr 51
I. Informacja Ministra Gospodarki o stanie prac nad projektem ustawy o energii odnawialnej,
ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej
- referuje sekretarz stanu w MG Mieczysław Kasprzak.
II. Informacja Ministra Skarbu Państwa (przedstawiona w trybie art.157 regulaminu Sejmu) na
temat planowanej konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościskach S.A. z
Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i jej wpływu na rynek nawozów w Polsce
- referuje podsekretarz stanu w MSP Paweł Tamborski.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- bilansie prezydencji duńskiej w Radzie Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa i
rybołówstwa,
- o programie prezydencji Cypru w Radzie Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa i
rybołówstwa
- referuje radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przedstawiona w trybie art.157 regulaminu
Sejmu) na temat zabezpieczenia kraju przed afrykańskim pomorem świń oraz środków
finansowych przeznaczonych na ten cel
- referuje Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.
V. Sprawy bieżące.
29-08-2012 pos. nr 50
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- planowanych działaniach resortu - referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba,
- o udziale w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lipcu 2012 r.- referuje
sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke,
- o stanie negocjacji w ramach WTO - referuje radca ministra w Dep. Unii Europejskiej i
Współpracy Międzynarodowej w MRiRW Wiesław Zapędowski,
- o finansowaniu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w 2013 r. - referuje
sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.
28-08-2012 pos. nr 49
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli
granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe (druk nr 601)
- uzasadnia podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
II. Sprawy bieżące.
26-07-2012 pos. nr 48
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ubezpieczeniach i podatkach w rolnictwie
oraz planowanych zmianach
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
II. Informacja Ministra Finansów (przedstawiona w trybie art. 157 regulaminu Sejmu) na
temat decyzji finansowych dotyczących budżetu Unii Europejskiej na 2013 r. podjętych 24
lipca br. i ich konsekwencji dla finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

- referuje podsekretarz stanu w MF Jacek Dominik.
III. Rozpatrzenie raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie
Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2010 r. i w 2011 r. (druki nr 58 i 519)
- przedstawia Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przedstawiona w trybie art. 157 regulaminu
Sejmu) na temat aktualnych działań rządu dotyczących:
- rynku ziemniaków jadalnych,
- rynku owoców miękkich (ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny),
- rynku cen mleka
- przedstawia podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
25-07-2012 pos. nr 47
I. Rozpatrzenie wniosku posła Zbigniewa Babalskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w
sprawie nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy - Prawo wodne kontynuacja.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderaty nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 Komisji - kontynuacja.
III. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju Regionalnego o stanie prac
nad dokumentami programowymi opracowywanymi przez rząd RP na podstawie art. 9
ust.1,2,3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz na temat aktualnego
sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.
IV. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju Regionalnego o sposobie
ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Krajowej
Koncepcji Zagospodarowania Kraju przyjętej przez rząd 13.12.2011 r.
V. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju Regionalnego o sposobie
ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Krajowym
Programie Reform do 2020 r.
VI. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju Regionalnego o stanie prac
nad Wspólnymi Ramami Strategicznymi oraz Kontraktem Partnerskim pomiędzy Komisją
Europejską a Polską.
VII. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012 - 2020 w tym
- finansowanie celu 2 strategii w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej
- znaczenie roli wspierającej w strategii transportu dla kierunku 2.2.1 Rozbudowa i
modernizacja lokalnej sieci drogowej i kolejowej,
- wykonanie w 2011 r. oceny exante strategii,
- opinii o zgodności projektu strategii rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju.
VIII. Sprawy bieżące.
24-07-2012 pos. nr 46
I. Rozpatrzenie wniosku posła Zbigniewa Babalskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w
sprawie nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy - Prawo wodne.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderaty nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 Komisji.
III. Sprawy bieżące.
12-07-2012 pos. nr 45

I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych w
obszarze rolnictwa.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie braku możliwości stosowania podstawowych
substancji dodatkowych do wyrobów winiarskich oraz kolizji polskich przepisów
uniemożliwiających właściwe stosowanie prawa przez polskich przedsiębiorców.
III. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2013 r. - kontynuacja.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji wieloletniego programu
"Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i
wykorzystanie w paszach".
V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o programach wsparcia finansowego upraw
roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych, realizowanych w Polsce oraz innych
krajach Unii Europejskiej.
VI. Informacja o deficycie białka paszowego w UE i w Polsce oraz programie jego
zniwelowania.
Referują:
- prof. dr Wojciech Święcicki,
- prof. dr hab. Jerzy Szukała,
- prof. dr hab. Andrzej Rutkowski,
- dr inż. Wojciech Mikulski,
- prof. dr hab. Michał Jerzak,
- wiceprezes Krajowego Związku Producentów Rzepaku Juliusz Młodecki.
11-07-2012 pos. nr 44
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu 2012 r.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przesłanym do Komisji Europejskiej
rocznym sprawozdaniu z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniosku złożonym do Komisji Europejskiej
"Program Jednolitej Płatności Obszarowej oraz Uzupełniających Krajowych Płatności
Bezpośrednich w Polsce w 2012 roku".
11-07-2012 pos. nr 43
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia br. przedstawia przewodniczący Komisji Poseł Krzysztof Jurgiel.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnym stanie prawnym oraz sytuacji
finansowej stadnin koni i stad ogierów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
oraz planowanych zmianach.
III. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy NIK na 2012 r. - kontynuacja.
IV. Informacja Ministra Zdrowia na temat kwestii stosowania określonych substancji
dodatkowych do produktów winopodobnych i winopochodnych.
28-06-2012 pos. nr 42
I. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji w sprawie powołania Pana Karola Krajewskiego na
stałego doradcę Komisji.

II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie realizacji ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybactwie śródlądowym.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
IV. Informacja o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze podległe Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2009 -2010, w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby
Kontroli.
Referują:
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra,
- Zastępca dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu Krzysztof Matuszek
V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przestrzeganiu prawa własności
intelektualnej w obszarze rolnictwa i produkcji żywności, stan obecny i planowane zmiany.
27-06-2012 pos. nr 41
I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania
budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
II. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z
działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r. (druk nr 485) w zakresie działania Komisji.
III. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na
2013 r.
14-06-2012 pos. nr 40
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystania w 2011 r. środków
przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem społeczno-zawodowych
organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej oraz realizacji planu
na 2012 r.
14-06-2012 pos. nr 39
wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o
nasiennictwie (druk nr 176).
13-06-2012 pos. nr 38
I. Sprawy bieżące.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2012 r.
III. Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat:
- realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym, w szczególności w zakresie wykonania art. 4
ust. 3 i 4 dotyczącego przedłużania umów na rybackie korzystanie z wód obwodu
rybackiego,
- planowanych zmianach legislacyjnych w w/w ustawie.

24-05-2012 pos. nr 37
I. Informacja Ministra Gospodarki o
- wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej w Polsce,
- rozwoju energetyki wiatrowej na obszarach wiejskich,
- obecnym stanie prawnym oraz planowanych zmianach legislacyjnych i programowych
dotyczących alternatywnych źródeł energii.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na rynku chmielarskim.
III. Sprawy bieżące.
24-05-2012 pos. nr 36
I. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynku rybnego (druki nr 325 i 368).
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie rolników pokrzywdzonych przez
nieuczciwych kontrahentów.
III. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim
pszczelarstwie.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na rynku chmielu.
23-05-2012 pos. nr 35
I. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych (druki nr 170 i 338).
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- o efektach i wynikach prac Międzyresortowego Zespołu ds. Zwiększania Przejrzystości
Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego,
- o stanie pracy nad ustawą o utworzeniu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za
Sprzedane Produkty Rolne.
III. Informacja Ministra Sprawiedliwości o działaniach instytucji państwowych podejmowanych
w sprawach rolników pokrzywdzonych przez nieuczciwych kontrahentów.
10-05-2012 pos. nr 34
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu
Ziemniaczanego "Trzemeszno" Sp. z o.o.
II. Informacja o sytuacji na rynku tytoniu:
- planowane zmiany prawa polskiego i unijnego dotyczącego0 funkcjonowania rynku
tytoniu,
- stan prac nad zmianą dyrektywy 2001/37/WE oraz skutki ewentualnych zmian dla sektora
tytoniowego po jej wdrożeniu,
- stanowisko do petycji Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu z dnia 28 listopada 2011 r.
skierowanej do Pana Jose Manuela Barosso - Przewodniczącego Komisji Europejskiej w
sprawie polityki w odniesieniu do sektora tytoniu
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku drobiu z uwzględnieniem
programu zwalczania salmonellozy oraz utylizacji padłych zwierząt.
IV. Sprawy bieżące.

09-05-2012 pos. nr 33
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu 2012 r.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na rynku mleka oraz o
podejmowanych przez resort rolnictwa działaniach dotyczących skutków spadku cen mleka.
III. Sprawy bieżące.
09-05-2012 pos. nr 32
I. Powołanie podkomisja nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 297).
II. Informacja Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prywatyzacji
mienia Skarbu Państwa w obszarze gospodarki żywnościowej a w szczególności
- Elewar Sp. z o.o.
- Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
III. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 1 i 3 Komisji w sprawie prywatyzacji Krajowej
Spółki Cukrowej "Polski Cukier" S.A.
IV. Informacja Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w obszarze
gospodarki żywnościowej a w szczególności:
- Gieldy i Rynki Hurtowe
- Zakład Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno,
- Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierząt.
09-05-2012 pos. nr 31
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 264).
08-05-2012 pos. nr 30
I. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku
rybnego (druk nr 325)
- uzasadnia senator Andrzej Grzyb.
II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego (druk nr 297)
- uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski.
III. Sprawy bieżące.
26-04-2012 pos. nr 29
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- o realizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z późn. zm.,
- o realizacji ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmienia ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ze
wskazaniem głównych problemów związanych z obrotem ziemią oraz o organizacyjnych i
ekonomicznych skutkach wdrożenia ustawy.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

24-04-2012 pos. nr 27
I. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do uchwały w sprawie
wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlament Europejskiego do aktywnego
działania na rzecz uproszczenia wspólnego polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz
wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie
Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (druki nr 140 i 210).
II. Informacja Ministra Środowiska dotycząca planowanych zmian ustawowych
funkcjonowania spółek wodnych - głosowanie.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy dla producentów rolnych
poszkodowanych, w wyniku ujemnych skutków przezimowania - głosowanie.
IV. Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie
napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych (druk nr 170) - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju.
V. Sprawy bieżące.
18-04-2012 pos. nr 26 wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa
Wysłuchanie publiczne w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).
12-04-2012 pos. nr 25
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa ekologicznego w Polsce,
stan obecny i planowane zmiany
- referuje sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku materiału siewnego i
funkcjonowania spółek hodowli roślin
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy dla producentów rolnych
poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania
- referuje dyrektor Departamentu Finansów MRiRW Aleksandra Szelągowska.
IV. Sprawy bieżące.
11-04-2012 pos. nr 24
I. Informacja o realizacji wypłat rekompensat dla producentów warzyw, którzy ponieśli straty
w 2011 r. z powodu pojawienia się bakterii E-coli
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2012 r.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o funkcjonowaniu wspólnot gruntowych stan organizacyjny, prawny i finansowy. Przewidywane zmiany
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
IV. Informacja Ministra Środowiska dotycząca planowanych zmian ustawowych
funkcjonowania spółek wodnych
- referuje podsekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o scalaniu i wymianie gruntów
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
VI. Sprawy bieżące.
30-03-2012 pos. nr 23
Informacja o sytuacji w rolnictwie w kontekście stanowiska Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego w Bydgoszczy w związku z akcją protestacyjną rolników w województwie
kujawsko-pomorskim
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
29-03-2012 pos. nr 22
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu rozporządzenia Rady COM
(2011) 629 określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji
związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych.
II. Informacja o programie polityki Rady Ministrów w stosunku do działu administracji
rządowej "Rynki rolne", w tym planowane inicjatywy programowe i legislacyjne
- pkt I i II referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej
Butra.
III. Informacja Ministra Skarbu Państwa o sposobie realizacji postulatów zawartych w
dezyderacie nr 1 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2012 r. do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej "Polski Cukier" S.A.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Tomasz Lenkiewicz.
28-03-2012 pos. nr 21
I. Ocena przezimowania upraw rolnych, w szczególności wymarznięcia rzepaku i zbóż
ozimych.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dostępie do materiału siewnego
umożliwiającego zastępowanie wymarzniętych upraw.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłatach do materiału siewnego
realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego w przypadku konieczności powtórnego
korzystania z kwalifikowanego materiału siewnego.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dochodowości i wynikach rolnictwa w 2011
r.
V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kosztach i cenach wybranych produktów
rolnych w latach 2007-2011.
VI. Informacja o sytuacji społecznej w środowisku wiejskim z uwzględnieniem terenów po
byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
pkt I-VI referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
27-03-2012 pos. nr 20
I. Sprawy bieżące.
II. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej (druk nr 232)
- uzasadnia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. III.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (druk nr 248)
- uzasadnia poseł Piotr Walkowski.
16-03-2012 pos. nr 19
Informacja Ministra Skarbu Państwa o stanie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej, ze
wskazaniem istniejących zagrożeń.
15-03-2012 pos. nr 18
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie
przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o
nasiennictwie (druk nr 176).
15-03-2012 pos. nr 17
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o programie polityki Rady Ministrów w
stosunku do działu administracji rządowej "Rybołówstwo",
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Programu
Operacyjnego RYBY 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem osi 2.2 (dopłaty wodnośrodowiskowe) oraz osi 4 (działalność Lokalnych Grup Rybackich).
pkt I-II referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra
III. Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach powszechnego spisu
rolnego w 2010 roku
- referują: dyrektor departamentu Rolnictwa GIS Artur Łączyński oraz dyrektor departamentu
Pracy GUS Agnieszka Zgierska.
IV. Sprawy bieżące.
01-03-2012 pos. nr 16
I. Rozpatrzenie Sprawozdania o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i
rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98).
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o fermach zwierząt futerkowych. Ocena
sprawowania nadzoru państwowego nad ich funkcjonowaniem w świetle wyników kontroli
Najwyższej Izby Kontroli.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzeniu do obrotu dla potrzeb
spożywczych soli przemysłowej.
IV. Informacja o wielkości limitów i przebiegu akcji kredytowej dla sektora rolnospożywczego w 2012 r.
pkt I-IV referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
pkt II Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu Jan Kołtun.
28-02-2012 pos. nr 15
I. Wybór podkomisji nadzwyczajnej ds. monitorowania negocjacji nowej perspektywy
finansowej 2014-2020.

II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do
aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału
środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii
Europejskiej (druk nr 140).
- uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie stanowiska Rządu RP w sprawie
pakietu legislacyjnego dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
(COM(2011) 625-631).
- referuje sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.
16-02-2012 pos. nr 14
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o programie polityki Rady Ministrów w
stosunku do działu administracji rządowej "Rolnictwo", w tym planowane inicjatywy
programowe i legislacyjne,
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia na temat jakości
produktów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem żywności i surowców
pochodzących z importu. Działania służb kontrolnych w tym zakresie: Inspekcji
Weterynaryjnej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych. Planowane zmiany prawne i organizacyjne w funkcjonowaniu inspekcji.
- referują: podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra, Główny Inspektor Sanitarny
Przemysław Biliński.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o funkcjonowaniu inspekcji weterynaryjnej
poszczególnych szczebli. Badanie mięsa przez urzędowych lekarzy weterynarii. Planowane
zmiany legislacyjne.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
IV. Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o realizacji ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do handlu artykułami rolnospożywczymi.
- referuje wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Mirosław Król.
V. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wdrażaniu mechanizmu modulacji w Polsce
w 2012 roku
- referuje Radca Generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska.
VI. Sprawy bieżące.
15-02-2012 pos. nr 13
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju Regionalnego na temat
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach programowych Unii Europejskiej i
Rządu po 2013 roku,
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju Regionalnego na temat
opracowywanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa i rozwoju wsi w
propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności (COM 607615).
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach rady Ministrów ds.

Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu 2012 r.
pkt II-IV referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
14-02-2012 pos. nr 12
I. Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
planowanych likwidacjach szkół na obszarach wiejskich w roku 2012 oraz zlikwidowanych w
roku 2011.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Edukacji Narodowej o systemie
oświaty rolniczej w Polsce. Podstawy programowe. Organy prowadzące szkoły, finansowanie.
Planowane zmiany.
III. Informacja Ministra Finansów oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat finansowania
szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i podstawowych na obszarach wiejskich w kontekście
algorytmu podziału subwencji oświatowych. Konsekwencje niedofinansowania szkół
ponoszone przez samorządy. Planowanie zmiany
- referują: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
IV. Sprawy bieżące.
27-01-2012 pos. nr 11
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o
zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw (druki nr 156 i 164).
26-01-2012 pos. nr 9
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 156)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
26-01-2012 pos. nr 8
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na poszczególnych
rynkach rolnych oraz w przemyśle rolno-spożywczym.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o polskim handlu zagranicznym artykułami
rolno-spożywczymi, sytuacja bieżąca oraz perspektywy na 2012 r.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o funkcjonowaniu i roli funduszy promocji
mięsa i mleka. Możliwości włączenia firm importujących w tworzenie funduszy promocji.
pkt I-III referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra.
25-01-2012 pos. nr 7
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych i zrealizowanych
posiedzeniach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej w okresie od 1 lipca do 31
grudnia 2011 r., z podaniem rozpatrywanych i planowanych do rozpatrzenia tematów i
podjętych rozstrzygnięciem
- referuje Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie realizacji PROW na lata 2007-2013
wg. stanu na dzień 31.12.2011 r. z uwzględnieniem ilości wniosków złożonych,

rozpatrzonych pozytywnie i negatywnie
- referuje z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Renata Zielińska.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji dopłat bezpośrednich za 2011 r.
oraz o przygotowaniach do wypłaty dopłat bezpośrednich w 2012 r.
- referuje dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Joanna Czapla.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o windykacjach wobec beneficjentów
(programu SAPARD, SPO, PROW) - skala i największe nieprawidłowości
- referuje zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jarosław
Wojtowicz.
12-01-2012 pos. nr 6
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
- stanie wód i podstawowych urządzeń melioracyjnych w Polsce,
- melioracjach wodnych - obecny stan prawny i możliwości zmian,
- finansowaniu melioracji ze środków krajowych oraz ze środków UE w latach 2007-2014
oraz stan wykorzystania środków UE przeznaczonych na lata 2007-2014 w budżecie UE,
- barierach organizacyjnych, prawnych i finansowych w funkcjonowaniu spółek wodnych.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji programu polskiej prezydencji w
Radzie UE w obszarze rolnictwo i rybołówstwo.
pkt. I - II referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki
III. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2012 r.
11-01-2012 pos. nr 5
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zasadach ubezpieczeń społecznych rolników
w krajach UE
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
III. Informacja Ministra Zdrowia o propozycjach dotyczących realizacji orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją finansowania z budżetu
państwa składek zdrowotnych za rolników
- referuje sekretarz stanu w MZ Jakub Szulc.
21-12-2011 pos. nr 4
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pakietu reform Wspólnej Polityki
Rolnej opublikowanego w dniu 12.10.2011 r. obejmującego projekty rozporządzeń:
COM(2011)625, COM(2011)626, COM(2011)627, COM(2011)628/3, COM(2011)629,
COM(2011)630/3, COM(2011)631/3.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Harmonogramie prac nad ww. projektami
rozporządzeń
- referuje: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

20-12-2011 pos. nr 3
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o budżecie UE na 2012 r. w zakresie rolnictwa
i rybołówstwa.
II. Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44)
08-12-2011 pos. nr 2
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VII kadencji Sejmu RP.
- referuje: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki
17-11-2011 pos. nr 1
Wybór prezydium Komisji.

POSIEDZENIA ZREALIZOWANE (VI KADENCJA):
15-09-2011 pos. nr 295
wspólne z Komisjami: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
15-09-2011 pos. nr 294
I. Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z działalności w VI
kadencji Sejmu (2007 - 2011).
II. Rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
innych (druk nr 4674).
14-09-2011 pos. nr 293
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o nasiennictwie (druk nr 4623)
- uzasadnia: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.
30-08-2011 pos. nr 292
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819)
oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2849) - druk nr
4576.
18-08-2011 pos. nr 291
I. Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z
o.o.

- referuje wiceprezes NIK Jacek Kościelniak
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 24 w sprawie projektu zmian dyrektywy
2011/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 dotyczącej wyrobów
tytoniowych oraz w sprawie sytuacji na rynku tytoniu.
17-08-2011 pos. nr 290
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk
nr 4544).
II. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819)
oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2849) kontynuacja.
- sprawozdawca poseł Adam Krupa.
29-07-2011 pos. nr 289
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819)
oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2849) kontynuacja - sprawozdawca poseł Adam Krupa.
28-07-2011 pos. nr 288
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (druk nr 4257)
- sprawozdawca podkomisji poseł Magdalena Kochan.
28-07-2011 pos. nr 287
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o
zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819)
oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2849)
- sprawozdawca poseł Adam Krupa.
26-07-2011 pos. nr 284
posiedzenie zamknięte
Informacja o przebiegu i wynikach negocjacji dotyczących eksportu warzyw do Federacji
Rosyjskiej.
15-07-2011 pos. nr 283
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (druki nr 4331 oraz 4383).
14-07-2011 pos. nr 282
I. Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wstępnych wynikach Powszechnego
Spisu Rolnego 2010 r.
referuje p.o. Prezesa GUS Janusz Witkowski
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji w Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
III. Sprawy bieżące.
13-07-2011 pos. nr 281
I. Informacja Ministra Skarbu Państwa o realizacji "Koncepcji prywatyzacji spółek rolnospożywczych z dnia 29 lipca 2010 r."
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o eksporcie warzyw do Federacji Rosyjskiej.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra
III. Sprawy bieżące.
01-07-2011 pos. nr 280
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwar
ancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (druk nr 4331) - uzasadnia
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
30-06-2011 pos. nr 279
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do poselskiego i rządowego
projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 3603, 4318 i
4338).
30-06-2011 pos. nr 278
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o programie polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o terminach i tematach spotkań Rady
Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz innych organów właściwych ds. rolnictwa i
rybołówstwa.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Jarosław Wojtowicz
29-06-2011 pos. nr 277
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów (druk nr 4284)
29-06-2011 pos. nr 276

wspólne z Komisjami: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257)
- uzasadnia poseł Paweł Suski.
29-06-2011 pos. nr 275
I. Propozycje do planu pracy NIK na 2012 r.
II. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim i rządowym projektach
ustaw o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druki nr 3603 oraz 4318).
21-06-2011 pos. nr 274
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian
roślin (druk nr 4318)
- uzasadnia podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Butra.
21-06-2011 pos. nr 273
I. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2010r. (druk nr 4270) wraz z analizą NIK w zakresie:
1) Część budżetowa 32 - Rolnictwo,
a) dochody i wydatki,
b) dochody własne,
c) gospodarstwa pomocnicze,
d) dotacje podmiotowe,
e) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
2) część budżetowa 33 - Rozwój wsi,
a) dochody i wydatki,
b) dotacje podmiotowe,
c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
3) część budżetowa 35 - Rynki rolne,
a) dochody i wydatki,
b) gospodarstwa pomocnicze,
c) dotacje podmiotowe,
d) wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych,
4) część budżetowa 62 - Rybołówstwo,
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
5) część budżetowa 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji:6,7,8,12 i 36,
6) część budżetowa 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
- dochody i wydatki,
- zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
- dotacje podmiotowe,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

b) 050 - Rybołówstwo i rybactwo,
- dochody i wydatki,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
7) państwowy fundusz celowy - Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
8) wykonanie planów finansowych państwowych osób prawnych:
a) Agencji Rynku Rolnego,
b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
c) Agencji Nieruchomości Rolnych,
d) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
e) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,
f) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
9) Dochody budżetu środków europejskich, wydatki budżetu środków europejskich,
wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich, oraz budżetu państwa w
roku 2010 w zakresie NSRO 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, wykaz programów wraz z limitami
wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Wspólnej Polityki Rolnej, wykaz programów
finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy dzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa
przeznaczonych na finansowanie tych programów, środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz programu Transition Facility (Środki
Przejściowe), prefinansowanie zdań przewidzianych do finansowania ze środków Unii
Europejskiej, zgodnie z przedmiotowym zakresem działania Komisji
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 r. w części
dotyczącej Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
10-06-2011 pos. nr 272
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
nasiennictwie (druki nr 4114 i 4213)
09-06-2011 pos. nr 271
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o funkcjonowaniu Głównego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przygotowanie do nowych działań.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku środków ochrony roślin
- referują: podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk , Główny Inspektor Ochrony
Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos.
08-06-2011 pos. nr 270
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o polskim rynku żywności - znaliza tego

rynku po wejściu Polski do UE, tendencje w zakresie konsumpcji. Perspektywy rozwoju rynku
spożywczego.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o promocji artykułów rolno-spożywczych.
Udział przedsiębiorstw w wystawach i targach międzynarodowych.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie rejestracji produktów tradycyjnych i
regionalnych. Działania na rzecz powrotu do tradycyjnych nazw i technologii polskich
wyrobów spożywczych.
IV. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sprzedaży produktów wytworzonych przez
rolników we własnym gospodarstwie.
V. Sprawy bieżące.
pkt I-IV referuje podsekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke ze współpracownikami
26-05-2011 pos. nr 269
I. Informacja o sytuacji na rynku tytoniu oraz stanowisko w sprawie projektu zmiany
dyrektywy 2001/37 dotyczącej wyrobów tytoniowych. Referują: Bogumiła Kasperowicz Dyr.
Dep. Rynków rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Zdrowia Andrzej Witold Włodarczyk.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o finansowaniu udziału polskich organizacji
rolniczych w pracach na forum UE w roku 2010 i w roku 2011. Referują - Dyr. Dep. Finansów
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Aleksandra Szelągowska.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o formach pomocy Państwa w odtwarzaniu
produkcji dla rolników poszkodowanych przez mrozy w 2011 r. Referuje - Dyr. Dep.
Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Aleksandra Szelągowska.
25-05-2011 pos. nr 268
I. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
nasiennictwie (druk nr 4114)
- sprawozdawca poseł Wojciech Sokołowski
II. Sprawy bieżące
13-05-2011 pos. nr 267
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwalonych i procedowanych przez Radę
Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa rozporządzeń, dyrektyw, programów i strategii
dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2011
r. wraz z podaniem skutków dla polskiego rolnictwa
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
12-05-2011 pos. nr 266
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych (druk
nr 3797)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców poseł Piotr Walkowski.
12-05-2011 pos. nr 265
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 4114)

11-05-2011 pos. nr 264
I. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 22 Komisji w sprawie konieczności wzmocnienia
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz uznania spraw rolniczych za jeden z
priorytetów polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 23 Komisji w sprawie trudnej sytuacji
producentów na rynku trzody chlewnej.
11-05-2011 pos. nr 263
I. Rozpatrzenie uchwału Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr 4155).
II. Sprawy bieżące.
04-05-2011 pos. nr 262
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach prawnych zmiany celów Wspólnej
Polityki Rolnej zawartych w trakcie z Lizbony na nowe cele Wspólnej Polityki Rolnej zawarte
w Komunikacie Komisji WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanych z
żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pracach dotyczących finansowania WPR po
2014 r. z budżetu Unii Europejskiej.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych i realizowanych
posiedzeniach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia
2011 r. do 30 czerwca 2011 r. z podaniem rozpatrywanych i planowanych do rozpatrzenia
tematów i podjętych rozstrzygnięć.
Pkt I-III referuje podsekretarz stanu w MRiRW Jarosław Wojtowicz
28-04-2011 pos. nr 261
Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej do uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach
prezydencji polskiej w II połowie 2011 roku (druk nr 3877)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców poseł Krzysztof Jurgiel
27-04-2011 pos. nr 260
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o posiedzeniu Rady Ministrów UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 17 marca 2011 r.
II. Informacja o opracowywanych przez Rząd strategiach rozwoju zgodnie z art. 9 Ustawy o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
III. Informacja o Krajowej Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego przyjętej przez Rząd
w styczniu 2011 roku.
14-04-2011 pos. nr 259
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk
nr 4030)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców poseł Romuald Ajchler.
II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej

odmian roślin (druk nr 3603)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców poseł Sławomir Zawiślak.
13-04-2011 pos. nr 258
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prezydencji węgierskiej oraz planowanych
priorytatech prezydencji polskie w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o procedowanych i planowanych do
uchwalenia przez Radę Ministrów UE ds. Rolnictwa rozporządzeń, dyrektyw, programów i
strategii dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w 2011 r. wraz z podaniem skutków dla
rolnictwa.
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planie działań Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w 2011 r.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Jarosław Wojtowicz
IV. Sprawy bieżące.
31-03-2011 pos. nr 257
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad wykonaniem wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 roku (sygn. akt K58/07) w sprawie
zasad finansowania z budżetu Państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
II. Informacja Ministra Gospodarki o stanie prac nad wdrożeniem Dyrektywy 2009/28/EC w
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
30-03-2011 pos. nr 256
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynkach rolnych - prognozy na
2011 rok.
referuje - podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
II. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji programu "szklanka mleka"
referuje - podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
24-03-2011 pos. nr 255
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy dla rolników poszkodowanych w
wyniku powodzi, podtopień i innych klęsk żywiołowych w zakresie:
I. Skuteczności instrumentów wsparcia dla prowadzonej działalności rolniczej.
II. Skuteczności instrumentów wsparcia dotyczących warunków życia rodziny.
III. Skuteczności nowych instrumentów w ramach PROW 2007-2013.
IV. Innych form pomocy
referuje: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
24-03-2011 pos. nr 254
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(druki nr 3788 i 3926).
17-03-2011 pos. nr 253
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji programu rent strukturalnych

- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.
16-03-2011 pos. nr 252
Rozpatrzenie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi (druk nr 3945)
- uzasadnia: przedstawiciel wnioskodawców poseł Krzysztof Jurgiel.
16-03-2011 pos. nr 251
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku mleka.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
03-03-2011 pos. nr 250
I. Informacja o stanie realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników za 2010 rok.
II. Informacja o liniach kredytowych dla rolnictwa w 2011 roku
- punkty: I i II referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz
Nalewajk.
02-03-2011 pos. nr 249
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(druk nr 3788)
- sprawozdawca podkomisji poseł Mirosław Maliszewski.
24-02-2011 pos. nr 248
Informacja o sytuacji na rynku trzody chlewnej. Ochrona rynku przed napływem produktów
skażonych dioksynami. Ilość tych produktów sprowadzonych na polski rynek.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra
23-02-2011 pos. nr 247
Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Komunikatu Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów - WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością,
zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi
- referuje Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
22-02-2011 pos. nr 246
Powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr
3788).
03-02-2011 pos. nr 245
Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw (druki nr 3781 i 3820).

03-02-2011 pos. nr 244
I. Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Komunikatu Komisji do Parlamentu
Europejskiej, Rady, Europejskiego Komiteti Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
- WPR do 2020 r.: sprostać wezwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami
naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
referuje podsekretarz stanu w MRiRW Marian Zalewski.
II. Sprawy bieżące.
01-02-2011 pos. nr 243
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3781)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski.
20-01-2011 pos. nr 242
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres od 1 lutego
do 31 lipca 2011 r.
II. Informacja o bezpieczeństwie jakościowym żywności w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania służb weterynaryjnych.
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
18-01-2011 pos. nr 241
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547)
- przedstawia sprawozdawca podkomisji poseł Jan Szyszko
04-01-2011 pos. nr 240
I. Informacja o prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa poprzez sprzedaż m.in.
na rzecz rolników indywidualnych
- referuje z-ca prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Sławomir Pietrzak.
II. Informacja o prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w obszarze rolnictwa i gospodarki
żywnościowej - realizacja Planu Prywatyzacji na lata 2008-2011
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury.
III. Sprawy bieżące.
------------------------2010-----------------------16-12-2010 pos. nr 239
Informacja o aktualnym poziomie zorganizowania się rolników pod względem
produkcyjnym, ekonomicznym, grupy producentów rolnych. Stan spółdzielczości rolniczej,
działania Rządu dla jej odnowy. Przedsięwzięcia prawne, organizacyjne i ekonomiczne.
Referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski.
15-12-2010 pos. nr 238
I. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Agencji Rynku Rolnego za 2009 rok.
II. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa za 2009 rok.
Punkty i i II referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14-12-2010 pos. nr 237
Przyjęcie stanowiskia, w trybie art. 57 ust. 2 Regulaminu Sejmu w sprawie wystąpienia
Prezydenta RP w związku z wyrokiem Trybynału Konstytucyjnego z dnia 13 pażdziernika
2010 r. sygn. akt Kp 1/09 w sprawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku
rybnego.
02-12-2010 pos. nr 236
I. Rozpatrzenie "Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności
Rolnej Skarbu Państwa w 2009 roku" (druk nr 3281).
II. Informacja o Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie wspólnej polityki rolnej Unii
Europejskiej do 2020 r. oraz stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie do
Komunikatu.
Punkty I i II referuje: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz
Plocke.
01-12-2010 pos. nr 235
I. Informacja o sytuacji na rynku mięsa wieprzowego.
II. Informacja o realizacji ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów
rolno- spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799) ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu
Promocji Mięsa Wieprzowego.
Punkt I i II referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz
Nalewajk
25-11-2010 pos. nr 234
I. Informacja o pomocy Państwa udzielonej rolnikom w związku z powodzią i klęskami
żywiołowymi.
II. Informacja o realizacji PROW 2007-2013. Wykorzystanie środków perspektywy finansowej.
Referuje: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
24-11-2010 pos. nr 233
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 3572).
II. Informacja o udziale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w posiedzeniu Rady UE w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.
III. Program Prezydencji belgijskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jego
dotychczasowa realizacja
- punkty I i II referuje radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia
Krzyżanowska.
29-10-2010 pos. nr 231
I. Zmiana posła wnioskodawcy komisyjnego projektu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania
Odmian Roślin Uprawnych (druk nr 3542).

II. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian
Roślin Uprawnych (druk nr 3542)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców poseł Adam Krupa.
27-10-2010 pos. nr 230
I. Informacja o aktualnym stanie melioracji w Polsce - plan jego poprawy w aspekcie
gospodarowania zasobami wodnymi, zapobieganie powodziom, zbiorniki małej retencji.
II. Informacja o melioracjach szczegółowych i funkcjonowaniu spółek wodnych.
III. Informacja o finansowaniu melioracji ze środków krajowych oraz ze środków Unii
Europejskiej w latach 2014-2020.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Artur Ławniczak.
21-10-2010 pos. nr 229
I. Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (druk nr 3429)
20-10-2010 pos. nr 228
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w II czytaniu do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz
rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3424 i 3436).
II. Rozpatrzenie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o
Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych
- uzasadnia poseł Piotr Waśko.
III. Rozpatrzenie projektu wniosku Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Nawyższej Izby
Kontroli w sprawie przestrzegania prawa przez fermy zwierząt futerkowych
- uzasadnia poseł Zbigniew Dolata.
IV. Informacja o sytuacji ekonomicznej przemysłu ziemniaczanego i wykorzystania limitów
produkcyjnych
- referuje naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Alicja Dryk.
08-10-2010 pos. nr 227
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3424) - kontynuacja
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
07-10-2010 pos. nr 226
I. Informacja o warunkach organizacyjnych i finansowych funkcjonowania szkół rolniczych po
1 stycznia 2011 r. w świetle ustawy o finansach publicznych.
II. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku zbóż, ocena przebiegu skupu zbóż z
tegotocznych zbiorów
- punkt I referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz
Nalewajk, punkt II podsekretarz stanu Artur Ławniczak
06-10-2010 pos. nr 225

I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego
i organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 3368)
- uzasadnia poseł Marian Starownik.
II. Sprawy bieżące.
05-10-2010 pos. nr 224
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 3358)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
II. Sprawy bieżące.
05-10-2010 pos. nr 223
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3424)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
24-09-2010 pos. nr 222
I. Informacja o możliwościach przekształceń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
II. Sprawy bieżące.
23-09-2010 pos. nr 221
I. Informacja o realizacji Rządowego Programu zwalczania i monitorowania choroby
Aujeszky`ego, finansowanie tego programu oraz potrzeby w tym zakresie na najbliższe lata.
II. Ocena stanu pogłowia trzody chlewnej i bydła - potrzeby w tym zakresie krajowego rynku.
III. Informacja o hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, warunki prawne, organizacyjne i
finansowe.
22-09-2010 pos. nr 220
I. Powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819)
i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (druk nr 2849). II. Informacja o funkcjonowaniu państwowych stad ogierów
wraz z planami ich przekształceń.
III. Sprawy bieżące.
21-09-2010 pos. nr 219
Powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (druk nr 3173).
21-09-2010 pos. nr 218
Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie
śródlądowym (druk nr 3340).

05-08-2010 pos. nr 217
I. Rozpatrzenie projektu wniosku Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontroli
funkcjonowania Morskiego Instytutu Rybackiego do NIK.
II. Informacja o negocjacji w ramach WTO w zakresie rolnictwa.
III. Informacja o negocjacji o kształcie WPR po 2010 r.
IV. Informacja o wykorzystaniu środków UE dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
V. Informacja o programie prac Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca 2011 r.
04-08-2010 pos. nr 216
Informacja Rządu na temat trudnej sytuacji polskich rybaków łodziowych
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
23-07-2010 pos. nr 215
Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (druki nr 3109 i 3219).
22-07-2010 pos. nr 214
I. Informacja o strategii prywatyzacji sektora rolno-spożywczego referują:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
II. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 stycznia
2011 r.
III. Sprawy bieżące.
21-07-2010 pos. nr 213
Informacja o realizacji Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy
dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i huragan w 2010 r.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
08-07-2010 pos. nr 212
I. Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o rybactwie środlądowym (druk nr 3109)
- sprawozdawca poseł Adam Krupa.
II. Sprawy bieżące.
07-07-2010 pos. nr 211
I. Informacja o sytuacji na rynku zbóż oraz przygotowania do działań inwentaryzacyjnych w
nowym sezonie
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Realizacja zadań statutowych przez ELEWARR Sp z o.o.

- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Prezes ELEWARR Sp. z o.o.
III. Sprawy bieżące.
24-06-2010 pos. nr 210
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej
odmian roślin (druk nr 2742)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców Sławomir Zawiślak.
II. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
(druk nr 3109)
- uzasadnia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
24-06-2010 pos. nr 209
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 3062 i 3156).
23-06-2010 pos. nr 208
I. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 r. (druk nr 3090) wraz z Analizą NIK (druk nr 3147) w zakresie działania
Komisji - kontynuacja
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
II. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2009 r. w części
dotyczącej Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
III. Propozycje do planu pracy NIK na 2011 r.
IV. Sprawy bieżące.
23-06-2010 pos. nr 207
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne z Komisją Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" do
spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 21/30 Komisji w sprawie wstrzymania wykonania
ostatecznych decyzji dyrektorów izb skarbowych, określających wysokość zobowiązania
podatkowego podatnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej.
22-06-2010 pos. nr 206
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 r. (druk nr 3090) wraz z analizą NIK.
16-06-2010 pos. nr 204
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (druk nr 3062).
11-06-2010 pos. nr 203

Informację w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawiającej transferu dla
Krajowej Spółki Cukrowej S.A. kwot cukru przydzielonych BSO Polska S.A. z siedzibą w
Zygmuntowie, począwszy od kampanii 2010/2011.
09-06-2010 pos. nr 202
I. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819).
II. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr
2849).
20-05-2010 pos. nr 201
Informacja o aktualnej sytuacji w sektorze uprawy tytoniu
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
19-05-2010 pos. nr 200
I. Informacja bieżąca o sytuacji powodziowej.
II. Informacja o założeniach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP) zawartych w Zielonej
Księdze oraz o stanowisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke
06-05-2010 pos. nr 199
I. Powołanie stałego doradcy Komisji.
II. Informacja na temat: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w Europejskiej Strategii
"Europa 2010"
referują:
- zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki - Sylwia Wasilewska,
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk.
III. Informacja o sytuacji na rynku cukru oraz o działalności bieżącej i perspektywach
Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
- referują: podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Adam Leszkiewicz.
06-05-2010 pos. nr 199
I. Powołanie stałego doradcy Komisji.
II. Informacja na temat: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w Europejskiej Strategii
"Europa 2010"
referują:
- zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki - Sylwia Wasilewska,
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk.
III. Informacja o sytuacji na rynku cukru oraz o działalności bieżącej i perspektywach
Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
- referują: podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Adam Leszkiewicz.

05-05-2010 pos. nr 198
Informacja o sytuacji na rynku drobiu
- referuje podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
30-04-2010 pos. nr 197
Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do komisyjnego i senackiego
projektów ustaw o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1053, 1745 i
2971).
28-04-2010 pos. nr 196
I. Informacja na temat prac Rządu i Komisji Europejskiej dotyczących wspólnotowych
płatności bezpośrednich po 2013 roku oraz systemu administrowania płatnościami
finansowymi ze źródeł unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
II. Informacja na temat realizacji działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 "Renty strukturalne".
III. Informacja w sprawie wydawanych decyzji Prezesa KRUS o ustaniu ubezpieczenia
społecznego rolników prowadzących działalność gospodarczą ze skutkiem wstecznym.
08-04-2010 pos. nr 195
I. Informacja o liniach kredytowych dla rolnictwa w 2010 r.
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Informacja o wypłacie płatności bezpośrednich za 2009 r.
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
07-04-2010 pos. nr 194
I. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego (druk nr 1053)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców poseł Wiesław Woda.
II. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego (druk nr 1745)
- uzasadnia przedstawiciel wnioskodawców senator Piotr Głowski.
III. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 20 w sprawie podjęcia pilnych działań w celu
wdrożenia od roku 2010 obiecanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulacji rynku
surowca tytoniowego i wsparcia specjalnego dla tego sektora
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
IV. Sprawy bieżące.
07-04-2010 pos. nr 193
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne z Komisją Zdrowia
Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach
stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2906).

17-03-2010 pos. nr 192
I. Informacja o funkcjonowaniu Redakcji Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. wraz z
przedstawieniem oferty programowej kierowanej do rolników i mieszkańców wsi kontynuacja
- referuje dyrektor I Programu TVP S.A. Wojciech Hoflik.
II. Informacja o możliwości zagospodarowania poprzez spalanie jako agrobiomasy zbóż nie
spełniających parametrów jakościowych pod względem konsupcyjnym i paszowym referują:
- zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, Marek Kucharski
- dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki
Zdzisław Muras.
III. Informacja o sytuacji na rynku zbóż z uwzględnieniem działań Agencji Rezerw
Materiałowych
referują:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artur Ławniczak
- Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Jacek Bąkowski
IV. Sprawy bieżące.
04-03-2010
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia
zwierzęcego (druk nr 2734).
03-03-2010
I. Informacja o funkcjonowaniu zakładów przetwórstwa mięsnego oraz stanie ich
dostosowania do wymogów UE.
II. Stan i perspektywy funkcjonowania małych ubojni.
pkt I - II referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
III. Informacja o realizacji PROW wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
IV. Sprawy bieżące.
02-03-2010
I. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych
ustaw (druki nr 2694 i 2758).
II. Sprawy bieżące.
02-03-2010
Powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - o
rybołówstwie (druk nr 2714 cz. 1 i cz. 2)
19-02-2010
Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie wstrzymania wykonania ostatecznych

decyzji dyrektorów izb skarbowych, określających wysokość zobowiązania podatkowego
podatnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej.
18-02-2010
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w
medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732)
- uzasadnia Minister Zdrowia.
18-02-2010
I. Informacja o dofinansowaniu kosztów uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w
ponadnarodowych organizacjach rolniczych ze środków budżetu państwa w latach 20082009.
II. Informacja o przewidywanych formach zagospodarowania gruntów znajdujących się w
Zasobie Skarbu Państwa.
pkt I, II referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk III. Informacja o
funkcjonowaniu Redakcji Audycji Rolnych Programu I TVP S.A. wraz z przedstawieniem oferty
programowej kierowanej do rolników i mieszkańców wsi.
IV. Sprawy bieżące.
17-02-2010
wspólne z Komisją Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem
biurokracji
Informacja o aktualnym stanie sprawy związanej z rozliczeniem podatku dochodowego z
tytułu opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej
- referuje Minister Finansów.
12-02-2010 pos. nr 183
I. Informacja na temat wdrożenia w Polsce nowej dyrektywy w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej a następnie uchylającej dyrektywę
2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
II. Informacja na temat realizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25
sierpnia 2006 r. ze szczególnym uwzględnieniem pomocy państwa.
III. Informacja na temat efektów realizacji i planowanej nowelizacji wieloletniej programu
promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 w świetle nowej
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
11-02-2010 pos. nr 182
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2759).
11-02-2010 pos. nr 181
I. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich - założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju

wsi i rolnictwa
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Sprawy bieżące.
10-02-2010 pos. nr 180
I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr
2636 i 2673).
II. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2694)
- uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
III. Sprawy bieżące.
09-02-2010 pos. nr 178
wspólne z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy - Prawo o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547).
22-01-2010 pos. nr 177
I. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 18 w sprawie pogarszającej się sytuacji w
polskim pszczelarstwie.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 19 w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku
chmielarskim.
III. Stan wód i podstawowych urządzeń melioracyjnych. Potrzeby z zakresu zgromadzenia
wód istotnych dla rolnictwa.
IV. Bariery organizacyjne, prawne i finansowe w funkcjonowaniu spółek wodnych.
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk
21-01-2010 pos. nr 176
I. Rozpatrzenie projektu planu pracy na okres od 1 lutego do 31 lipca 2010 r.
II. Informacja o sytuacji w branży tytoniowej - formy wsparcia dla producentów tytoniu ze
środków UE i krajowych w 2010 roku
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
III. Sprawy bieżące.
20-01-2010 pos. nr 175 I. Informacja o aktualnej sytuacji sektora hurtowych rynków rolnospożywczych i giełd w Polsce.
II. Informacja na temat realizacji rządowego programu budowy rynków hurtowych i giełd.
III. Informacja w sprawie planowanej prywatyzacji rynków hurtowych i giełd towarowych oraz
odpowiedzi na następujące pytania:
1. W koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych, w tym rynków hurtowych, do
preferencyjnego nabycia akcji uprawniono producentów rolnych i pracowników spółek. Jakie

są gwarancje, że rolnicy, po procesie prywatyzacji będą mieć realny wpływ na działalność
Rynku? Czy przedstawiona koncepcja nie doprowadzi do rozdrobnienia struktury
własnościowej oraz do przejęcia olbrzymiego majątku rynków przez kapitał spekulacyjny?
2. Kto bezpośrednio (z podaniem nazwisk i reprezentowanych przez te osoby instytucji)
uczestniczył w tworzeniu założeń Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych, które w
krótkim czasie mogą doprowadzić do upadku rynku hurtowych a których misją jest przecież
tworzenie jak najlepszych warunków handlowych dla rolników?
3. Na jakich wzorach europejskich wzorowan jest koncepcja prywatyzacji rynków hurtowych?
Czy Pan Minister podziela stanowisko, że tylko większościowy udział Skarbu Państwa w
kapitale zapewni stabilność funkcjonowania i możliwość dalszego rozwoju , przy
jednoczesnej realizacji celów, dla których zostały powołane rynki hurtowe?
pkt. I - III referują:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Joanna Schmid
19 stycznia 2010 (wtorek), godz. 11:00 sala 217/Senat
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej (druk nr 2635).
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( druk nr 2636).
20 stycznia 2010 (środa), godz. 15:00 sala 14/bud. G
Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu.
21 stycznia 2010 (czwartek), godz. 12:00 sala 14/bud. G
Informacja o sytuacji w branży tytoniowej  formy wsparcia dla producentów tytoniu ze
środków UE i krajowych w 2010 roku.
22 stycznia 2010 (piątek), godz. 11:30 sala 24/bud. G
Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 18 w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim
pszczelarstwie.
Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 19 w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku
chmielarskim.
Stan wód i podstawowych urządzeń melioracyjnych. Potrzeby z zakresu zgromadzenia wód
istotnych dla rolnictwa.
Bariery organizacyjne, prawne i finansowe w funkcjonowaniu spółek wodnych.
08-01-2010 pos. nr 173
Rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w odniesieniu do
rządowego projektu ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr
2547).

07-01-2010 pos. nr 172
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyczyn i skutków odrzucenia
przez Komisję Europejska wniosku dotyczącego wsparcia specjalnego plantatorów tytoniu
zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady nr 73/2009 oraz odpowiedzi na pytania:
1) dlaczego pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykorzystania wsparcia
specjalnego wg art. 68 rozporządzenia Rady nr 73/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. skierowane
do Komisji Europejskiej nie zawierało wniosku o zastosowanie mechanizmu wsparcia sektora
tytoniowego w ramach tego systemu?
2) dlaczego korekta wyżej wymienionego dokumentu została przesłana dopiero 26 sierpnia.
po terminie?, po 1 sierpnia 2009 r. (to termin ostateczny) podjęcie decyzji dotyczącej
uzupełnienia programu wsparcia na rok 2010 było już niemożliwe. Dlaczego wniosek został
przygotowany nierzetelnie i zawierał braki w uzasadnieniu, które zadecydowały o jego
odrzuceniu?
3) jakie działania zostaną podjęte jeszcze przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu
uzyskania akceptacji dla przedmiotowego programu?
- referuje: podsekretarz stanu w MRiRW Artur Ławniczak.
II. Informacja na temat:
1) stanu oraz harmonogramu prac nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. w tym
harmonogramu prac Komisji Europejskiej i prezydencji, w trakcie której będą podejmowane
decyzje,
2) aktualnego stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej
Polityki Rolnej po 2013 roku,
3) przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w świetle przeglądu budżetu Unii Europejskiej
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Dycha.
III. Informacja na temat stanu negocjacji w ramach rundy Doha WTO w zakresie dotyczącym
rolnictwa
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Andrzej Dycha.
06-01-2010 pos. nr 171
Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów
działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce oraz
poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi (druk nr 2412)
- uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.

-----------------------------2009--------------------------16-12-2009 pos. nr 170
I. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 16 w sprawie ośrodków doradztwa rolniczego.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 17 w sprawie wsparcia polskich producentów
mleka.

15-12-2009 pos. nr 169
I. Informacja w sprawie realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego
- referuje Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.
II. Sprawy bieżące.
03-12-2009 pos. nr 168
I. Informacja Rządu na temat:
a) koncepcji i planu prywatyzacji spółek rolno-spożywczych nadzorowanych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Skarbu Państwa,
b) opinii organizacji rolniczych, związkowych i społecznych na temat koncepcji i planów
prywatyzacji.
Referują:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Joanna Schmid
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusz Nalewajk
II. Informacja na temat:
a) realizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
b) wykorzystaniu środków UE na realizację zadań scaleniowych
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusz Nalewajk
III. Informacja na temat rządowej strategii rozwoju rynku biopaliw w Polsce opracowanej
przez obecny Rząd
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - Macin Kowalec
02-12-2009 pos. nr 167
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne z Komisją Spraw Zagranicznych
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej
Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej
(EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. (druk nr 2388)
- uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
01-12-2009 pos. nr 166
I. Informacja o sytuacji ekonomicznej przemysłu ziemniaczanego i wykorzystaniu limitów
produkcyjnych
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 15 w sprawie braku ulgi podatkowej dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji biopaliw
III. Sprawy bieżące
19-11-2009 pos. nr Tekst biuletynu165
I. Nasiennictwo roślin rolniczych. Stan obecny i perspektywy. Funkcjonowanie stacji hodowli
roślin.
II. Informacja o wynikach ocen materiału siewnego zbóż ozimych oraz sytuacji na rynku
materiału siewnego.

III. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 13 w sprawie drastycznie niskich cen skupu
zbóż.
IV. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 14 w sprawie podjęcia działań mających na
celu doprowadzenie do opłacalności produkcji owoców i warzyw.
V. Sprawy bieżące.
18-11-2009 pos. nr Tekst biuletynu164
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim
pszczelarstwie.
II. Informacja w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku chmielu, działań podejmowanych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jego ustabilizowania oraz poprawy
opłacalności produkcji tego surowca.
III. Informacja na temat udziału Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w posiedzeniach Rady
Ministrów ds. Rolnictwa UE w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2009 r.
05-11-2009 pos. nr 162
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania szkół rolniczych
zawodowych w roku 2009 i 2010, w tym w szczególności braku środków w poszczególnych
szkołach rolniczych na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkół w 2009 r.
II. Informacja Rządu na temat planowanych zmian i prac legislacyjnych dotyczących ustaw o
kształtowaniu ustroju rolnego, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, a także stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 687).
III. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planowanych zmian ustawowych
dotyczących wspólnot gruntowych
Pkt I-III referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz
Nalewajk.
04-11-2009 pos. nr 161
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku cukru w Polsce oraz jego
perspektywach.
referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
II. Informacja Rządu na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej.
referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Andrzej Leszkiewicz
03-11-2009 pos. nr 160
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku mleka oraz działaniach
podejmowanych przez Rząd w celu jej poprawy.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
II. Informacja o sytuacji na rynku wieprzowiny oraz działaniach Rządu w celu:
- odbudowania pogłowia trzody chlewnej do poziomu co najmniej z 2007 r.,
- utrzymania opłacalnych dla rolników cen,

- odzyskania dodatniego bilansu w handlu mięsem wieprzowym.
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
23-10-2009 pos. nr 159
I. Informacja Rządu na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich zawartej w dokumentach
programowych dotyczących polityki rozwoju a w szczególności:
- w dokumencie "Polska 2030 - wyzwania rozwojowe",
- w gługookresowej strategii rozwoju kraju,
- w projekcie "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020".
II. Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie do dokumentów programowych
"Polska 2030 - wyzwania rozwojowe", krajowej stratetegii rozwoju kraju.
Pkt I i II referuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Dycha.
22-10-2009 pos. nr 158
I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań w sprawie monitorowania
działań podmiotów w całym łańcuchu żywnościowym,
II. Informacja Rządu na temat realizacji postanowień ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego
Pkt. I i II referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur
Ławniczak
21-10-2009 pos. nr 157
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 2363)
- sprawozdawca poseł Adam Krupa.
20-10-2009 pos. nr 156
Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2010 (druk nr 2375) w zakresie:
1) część budżetowa 32 - Rolnictwo,
2) część budżetowa 33 - Rozwój wsi,
3) część budżetowa 35 - Rynki rolne,
4) część budżetowa 62 - Rybołówstwo, ( z udziałem przedstawicieli Komisji Infrastruktury),
5) część budżetowa 83 - Rezerwy celowe,
6) część budżetowa 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
7) przychody i wydatki państwowych funduszy celowych z zał. nr 7 - plan finansowy
Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
8) plany finansowe z zał. nr 14:
9) dochody budżetu środków europejskich z zał. nr 3, wydatki budżetu środków
europejskich zał. nr 4, plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz
budżetu państwa w latach 2010-2012 w zakresie NSRO 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej (tabele 1 i 2) z zał. nr 15,

wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach
obowiązywania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach Funduszu Rybackiego
oraz Wspólnej Polityki Rolnej z zał. nr 16, wykaz programów finansowanych z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych
programów z zał. nr 17, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu
Spójności oraz programu Tansition Facility (Środki Przejściowe) z zał. nr 18 oraz
prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej z zał.
nr 19, zgodnie z przedmiotowym zakresem działania Komisji,
- referuje: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke.
09-10-2009 pos. nr 155
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian
roślin (druk nr 2274).
08-10-2009 pos. nr 154
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim
pszczelarstwie.
II. Rozpatrzenie Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na zasobie Własności
Rolnej Skarbu Państwa w 2008 r. (druk nr 2349).
07-10-2009 pos. nr 153
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 2363)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
II. Sprawy bieżące.
06-10-2009 pos. nr 152
I. Informacja o założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2010 rok w zakresie
rolnictwa.
- referuje sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie braku ulgi podatkowej dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji biokomponentów.
III. Sprawy bieżące.
24-09-2009 pos. nr 151
Informacja na temat zmian kadrowych w instytucjach naukowych nadzorowanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od listopada 2007 roku do marca, a w
szczególności informacji dotyczących:
- przyczyn i trybu zmian oraz przyjętych pracowników,
- wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad doboru kandydatów do rad

nadzorczych i innych dokumentów dotyczących zmian kadrowych,
- zmian w organach poszczególnych instytutów oraz na stanowiskach naukowych,
- zatrudnienia i zwolnień pracowników niższego szczebla,
- innych informacji mających wpływ na zmiany kadrowe w przedmiotowych instytucjach.
23-09-2009 pos. nr 150
Informacja o reformie rynku owoców i warzyw
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Artur Ławniczak.
Analiza opłacalności produkcji owoców miękkich
- referuje podsekretarz stanu w MRiRW Artur Ławniczak.
22-09-2009 pos. nr 149
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr
2312)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
II. Sprawy bieżące.
11-09-2009 pos. nr 148
I. Ocena przebiegu zbioru zbóż i organizacji skupu płodów rolnych
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Informacja o realizacji zadań statutowych przez spółkę ELEWARR Sp. z o.o. w latach 20072009
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10-09-2009 pos. nr 147
I. Informacja o stanie prac nad programem upraw roślin motylkowych
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Rozpatrzenie ponownej odpowiedzi na dezyderat nr 11 w sprawie realizacji ustawy o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
09-09-2009 pos. nr 146
I. Aktualne problemy prawne, organizacyjne i ekonomiczne powstawania grup producentów
rolnych
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Rynek tytoniu w Polsce w świetle Wspólnej Polityki Rolnej. Stan negocjacji Rządu RP z
Komisją Europejską
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
27-08-2009 pos. nr 145
I. Bilans Prezydencji szwedzkiej w Radzie Unii Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II. Program Prezydencji szwedzkiej w Radzie Unii Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki
Rolnej
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
26-08-2009 pos. nr 144
I. Powrót do dezyderatu nr 13 w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim pszczelarstwie,
zgodnie z art. 159 ust. 3 Regulaminu Sejmu.
II. Skutki powodzi dla rolnictwa - formy pomocy świadczone przez Rząd - referuje Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
III. Sprawy bieżące.
17-07-2009 pos. nr 143
Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym
w 2010 r. (druk nr 2195).
16-07-2009 pos. nr 142
I. Informacja o realizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakażnych zwierząt
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
II. Informacja o funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa prowadzących hodowlę koni aktualny stan oraz perspektywy rozwoju branży
referuje:
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk,
- Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasz Nawrocki.
III. Sprawy bieżące.
15-07-2009 pos. nr 141
I. Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)
II. Informacja o rozdysponowaniu dodatkowych środków otrzymanych z Unii Europejskiej w
2009 r.
Pkt. I i II - referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14-07-2009 pos. nr 140
I. Informacja o wykorzystaniu środków z funduszy budżetu wspólnotowego przeznaczonych
na rolnictwo w latach 2004-2006.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 7 w sprawie realizacji ustawy o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
III. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 12 w sprawie występujących nieprawidłowości
w dystrybucji nawozów sztucznych.
IV. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres od 1
sierpnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.
V. Sprawy bieżące.

01-07-2009 pos. nr 139
I. Informacja o wypoczynku w 2008 r. dzieci i młodzieży, których rodzice ubezpieczeni są w
KRUS oraz przygotowania do organizacji wypoczynku letniego
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
II. Rehabilitacja rolników ubezpieczonych w KRUS w świetle zmiany warunków ubezpieczenia
- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
III. Rozpatrzenie propozycji Komisji dotyczących tematów, które mogą być przedmiotem
badań kontrolnych NIK w 2010 r.
30-06-2009 pos. nr 138
I. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnych projektach ustaw o
zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (druki nr 922, 1023, 1024 i 1025) sprawozdawca poseł Adam Krupa.
II. Sprawy bieżące.
26-06-2009 pos. nr 137
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
powszechnym spisie rolnym (druki nr 2018 i 2092).
25-06-2009 pos. nr 136
I. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 10 w sprawie wsparcia rolnictwa w związku z
trudną sytuacją i skutkami wynikającymi ze światowego kryzysu finansowego.
II. Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 11 w sprawie realizacji ustawy o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
III. Informacja o realizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
IV. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wsparcia polskich producentów mleka.
V. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim
pszczelarstwie.
VI. Informacja o możliwości pomocy gospodarstwom dotkniętym suszą poprzez
rozszerzenie pomocy w ONW na inne obszary kraju w świetle dodatkowych środków
otrzymanych w 2009 r. z UE
referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
VII. Sprawy bieżące.
24-06-2009 pos. nr 135
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym
(druk nr 2099).
II. Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 2100).

19-06-2009 pos. nr 134
I. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2008 r. (druk nr 2031) wraz z analizą NIK (druk nr 2055).
II. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2008 r. w części
dotyczącej Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
III. Sprawy różne.
18-06-2009 pos. nr 133
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym (druk nr 2018)
- uzasadnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński.
21-05-2009 pos. nr 132
I. Ocena sytuacji na światowym i krajowym rynku mleka
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
II. Informacja o stanie pszczelarstwa w Polsce - wpływ stosowania środków ochrony roślin na
żywotność pszczół
- referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
20-05-2009 pos. nr 130
I. Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1973).
II. Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 1971).
III. Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o funduszach promocji
produktów rolno-spożywczych (druk nr 1972).
19-05-2009 pos. nr 129
I. Informacja o uzupełnionym dokumencie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Działania na
rzecz stabilności i rozwoju".
II. Informacja o wnioskach i konkluzjach wynikających z analizy pierwszego rocznego
raportu Komisji Europejskiej dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich.
Referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
08-05-2009 pos. nr 128
I. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie nieprawidłowości w dystrybucji nawozów
sztucznych.
II. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1954)
- uzasadnia podsekretarz stanu w MRiRW Artur Ławniczak.
III. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druki nr 1923 i 1939).
IV. Sprawy bieżące.

07-05-2009 pos. nr 127
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 1924)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
II. Sprawy bieżące.
06-05-2009 pos. nr 126
Informacja Prezesa Rady Ministrów o zamianach kadrowych w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego
od dnia powołania Rządu do chwili obecnej.
05-05-2009 pos. nr 125
I. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt (druk nr 1923)
- uzasadnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.
II. Sprawy bieżące.

-----------------------------2008--------------------------17 grudnia 2008 (środa), godz. 09:30 sala 118
- Informacja o sytuacji ekonomicznej przemysłu rolno-spożywczego branż wiodących dla
polskiej gospodarki i konkurencyjności polskich zakładów na wspólnym rynku.- Sprawy
bieżące.
2 grudnia 2008 (wtorek), godz. 11:00 sala 24/bud. G
- Informacja o sytuacji na rynku cukru - wspólnotowym i w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem importu cukru z krajów trzecich.
- Funkcjonowanie Krajowej Spółki Cukrowej w świetle reformy rynku cukru.
- Sprawy bieżące.
3 grudnia 2008 (środa), godz. 09:30 sala 118
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o dopłatach do
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
-Informacja o sytuacji na rynku zbóż oraz działaniach Rządu w celu jej poprawy.
-Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustaleniach Rady Ministrów do spraw
rolnictwa UE podjętych na posiedzeniu w dniach 18- 20 listopada w szczególności w
zakresie ustaleń dotyczących propozycji legislacyjnych KE zawartych w pakiecie
legislacyjnym Healt Check z 23 maja 2008 roku oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po
2013 roku.
-Informacja o opłacalności produkcji rolnej oraz sytuacji dochodowej rolników.

4 grudnia 2008 (czwartek), godz. 09:30 sala 102 -Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr
5 o przyznanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na rok 2008, na
realizację rządowego Programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
-Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 6 w sprawie problemów na rynku owocowowarzywnym.
-Sprawy bieżące.
19 listopada 2008 (środa), godz. 09:30 sala 24/bud. G
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1320).
20 listopada 2008 (czwartek), godz. 08:15 sala 14/bud. G
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 1278).
20 listopada 2008 (czwartek), godz. 09:30 sala 24/bud. G
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
organizacji rynku rybnego (druk nr 1210).
20 listopada 2008 (czwartek), godz. 12:00 sala 102
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o dopłatach do
ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
- Informacja o sytuacji na rynku zbóż oraz działaniach Rządu w celu jej poprawy.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustaleniach Rady Ministrów do spraw
rolnictwa UE podjętych na posiedzeniu w dniach 18-20 listopada w szczególności w zakresie
ustaleń dotyczących propozycji legislacyjnych KE zawartych w pakiecie legislacyjnym Healt
Check z 23 maja 2008 r. oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.
- Informacja o opłacalności produkcji rolnej oraz sytuacji dochodowej rolników
15 października 2008 (środa), godz. 09:30 sala 12/bud. G
Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 1001) w zakresie działania
Komisji.
16 października 2008 (czwartek), godz. 10:00 sala 24/bud. G
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnych projektach ustaw o
zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (druki nr 922, 1023, 1024, 1025).
17 października 2008 (piątek), godz. 14:00 sala 24/bud. G
Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu.
Informacja o:
-poziomie wykorzystania indywidualnych rocznych kwot połowowych na dorsza w 2008 roku
przez polskich armatorów rybackich,

-metodologii i podstawach prawnych wg których wykazano wyczerpanie kwot połowowych
na rok 2008,
-wykazie kontroli inspektorów rybołówstwa polskich jednostek rybackich w 2008 roku
(miejsce kontroli, skład gatunkowy i ilościowy ładunku oraz identyfikacja poszczególnych
inspektorów z imienia i nazwiska z datą i godziną kontroli! ),
-szacunkowych wartościach dziennej wydajności połowowej jednostek obcych bander
dokonujących wyładunku w polskich portach rybackich w oparciu o elektroniczny System
(SIRM),
-szczegółowym wykazie kontroli unijnej inspektorów rybołówstwa na polskich jednostkach
rybackich,
-udziale polskich inspektorów rybołówstwa w kontrolach przeprowadzonych na jednostkach
obcych bander (nazwisko inspektora, jakiej bandery kontrolowany statek rybacki, z datą i
ilością kontrolowanych dni),
-wykazie kontroli zagranicznych tzw. paszowych kutrów przeprowadzonych przez polskich
inspektorów i konkretne wyniki tych kontroli.
9 października 2008 (czwartek), godz. 09:30 sala 118
-Pierwsze czytanie komisyjnych projektów ustaw o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej (druki nr: 922, 1023, 1024, 1025).
-Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych
dla zwierząt (druk nr 1028).
-Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (druk nr 1029).
7 października 2008 (wtorek), godz. 09:30 sala 106
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608).
7 października 2008 (wtorek), godz. 11:30 sala 106
Informacja o sytuacji na rynku owoców i warzyw.
8 października 2008 (środa), godz. 10:00 sala 12/bud. G
-Rozpatrzenie Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności
Rolnej Skarbu Państwa w 2007 r. (druk nr 927).
-Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zwiększenia środków dla ARiMR na dopłaty do
oprocentowania kredytów inwestycyjnych dla rolników.
-Informacja o wizytacji przeprowadzonej przez grupę posłów w dniach 25 i 26 września br.
w woj. kujawsko-pomorskim.
19 września 2008 (piątek), godz. 11:00 sala 102
Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu. Informacja Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:

- realizacji priorytetów SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006",
- Strategii Rozwoju Rybołówstwa w Polsce,
- przygotowaniach i priorytetach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013",
- wynikach programu "Czterech kutrów",
- wypłatach odszkodowań za postoje ( przerwy w łowieniu ryb ) w 2008 r.
19 września 2008 (piątek), godz. 13:00 sala 102
Informacja o polityce kadrowej prowadzonej w agencjach rolnych oraz w KRUS w związku z
doniesieniami medialnymi. 18 września 2008 (czwartek), godz. 10:00 sala 102
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw
i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 892).
17 września 2008 (środa), godz. 11:00 sala 118
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 891).
3 września 2008 (środa), godz. 10:30 sala 102
- Informacja o skutkach zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych dla
gospodarstw rolnych.
-Informacja o sytuacji na rynku środków ochrony roślin.
4 września 2008 (czwartek), godz. 11:00 sala 14/bud. G
- Informacja o realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego.
- Informacja o wielkości skupu zbóż i rzepaku przez Elewarr.
22 lipca 2008 (wtorek), godz. 12:00 sala 24/bud. G
-Rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności (druk nr 758).
-Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 687).
-Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
(druk nr 715).
23 lipca 2008 (środa), godz. 11:00 sala 12/bud. G
-Uchwalenie planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres od 1 sierpnia 2008 r. do
31 stycznia 2009 r.
-Informacja o ocenie sytuacji dochodowej w rolnictwie w roku 2007 w porównaniu z
dochodami na przestrzeni lat 1990-2006, nożyce cen, dochody realne, porównanie

dochodów rodzin rolniczych do nierolniczych.
-Ocena skutków klęski suszy - program pomocy dla gospodarstw rolnych.
24 lipca 2008 (czwartek), godz. 11:00 sala 24/bud. G
Informacja o warunkach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych produkcji biopaliw.
25 lipca 2008 (piątek), godz. 16:00 sala 14/bud. G
Informacja o polityce kadrowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z
doniesieniami "Dziennika" z 17 lipca 2008 r.
9 lipca 2008 (środa), godz. 11:00, sala 12/bud. G
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o
zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz
rynku suszu paszowego (druk nr 655).
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Ajchler Romuald /Lewica/
Babalski Zbigniew /PiS/
Bąk Dariusz /PiS/
Bogucki Jacek /PiS/
Chwierut Janusz /PO/
Czechyra Czesław /PO/
Czucha Zdzisław /PO/
Dolata Zbigniew /PiS/
Dunin Artur /PO/
Garbowski Tomasz /Lewica/
Giżyński Szymon Stanisław /PiS/
Golba Mieczysław /PiS/
Gołojuch Kazimierz /PiS/
Grad Mariusz /PO/
Jurgiel Krzysztof /PiS/ - zastępca przewodniczącego
Kaczor Roman /PO/
Kalemba Stanisław /PSL/
Klim Józef Piotr /PO/ - zastępca przewodniczącego
Korzeniowski Leszek /PO/ - przewodniczący
Kowalczyk Henryk /PiS/
Kozaczyński Jacek /PO/
Koźlakiewicz Mirosław /PO/
Krupa Adam /PO/
Kwitek Marek /PiS/

Maliszewski Mirosław /PSL/ - zastępca przewodniczącego
Mojzesowicz Wojciech /PiS/ - zastępca przewodniczącego
Pomajda Wojciech /Lewica/ - zastępca przewodniczącego
Rutnicki Jakub /PO/
Rynasiewicz Zbigniew /PO/
Stec Stanisław /Lewica/
Szczerba Michał /PO/
Telus Robert /PiS/
Tusk Łukasz /PO/
Walkowski Piotr /PSL/
Waśko Piotr /PO/
Wojtkowski Marek /PO/
Zarzycki Wojciech Szczęsny /PiS/
Zawiślak Sławomir /PiS/
Żaczek Jarosław /PiS/
Żmijan Stanisław /PO/

