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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(721)

77. posiedzenie
Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska
w dniu 25 kwietnia 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o nawo-
zach i nawożeniu.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 17)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Witam na posiedzeniu przedstawicieli rządu, którzy chwilowo wyszli, ale zaraz
wrócą, witam również kolegów senatorów, naszą obsługę, sekretariat, panie sekretarz
i panią legislator.

Mamy przed sobą zestawienie wniosków dotyczących ustawy o nawozach i na-
wożeniu. Nad poprawkami, które są zgrupowane w bloku: pierwszą, drugą, trzecią,
szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, trzynastą, czternastą, piętnastą
i szesnastą…

(Głos z sali: Siedemnastą.)
Przepraszam – piętnastą i siedemnastą.
…można głosować łącznie. Jeżeli podejmiemy taką decyzję, to przegłosujemy

je łącznie. Jeśli chodzi o poprawki czwartą oraz szesnastą, też możemy głosować nad
nimi łącznie, natomiast nad poprawkami piątą, dwunastą i osiemnastą należy głosować
oddzielnie. W związku z tym…

Jeszcze raz witam pana ministra, co prawda witałem wcześniej, ale jeszcze raz
witam pana ministra Marka Chrapka i panią dyrektor…

(Głos z sali: Wszystkiego najlepszego w dniu imienin.)
O, to dodatkowe, miłe nasze życzenia proszę przyjąć.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Rzeczywiście, skoro dzisiaj Marka, to drugiemu Markowi też należy złożyć

życzenia.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przyjmuje, dobrze, dobrze.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
W związku z tym przechodzę do wniosków, które musimy dzisiaj rozpatrzyć,

a których zestawienie już wymieniłem. Wcześniej, na posiedzeniu, pytaliśmy pana mi-
nistra, czy popiera wszystkie te poprawki, i popierał je. Na plenarnym posiedzeniu
moje poprawki również uzyskały dość znaczny aplauz u pana ministra. Stwierdził, że
są uzgodnione, i rozumiem, że też to podtrzymuje.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:

Tak.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

W związku z tym pytam, czy jest potrzeba uzasadniania poprawek przez panów
senatorów?

(Głos z sali: Nie.)
Nie ma potrzeby, pan minister podtrzymuje.
Pani Legislator, czy zgodnie z moją sugestią, wskazaną przez panią legislator,

możemy przyjąć taką wersję głosowania? Tak? Świetnie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale ja już mówiłem, Panie Senatorze.
Proszę o przegłosowanie.
Kto jest za? Głosowanie nad poprawkami: pierwszą, drugą, trzecią, szóstą,

siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, trzynastą, czternastą, piętnastą i siedem-
nastą. Proszę o przegłosowanie. (5)

Jednogłośnie, dziękuję.
Poprawki przeszły.
Kto jest za przyjęciem poprawki czwartej i szesnastej, łącznie? Proszę o prze-

głosowanie. (5)
Jednogłośnie, dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przechodzimy do poprawki dwunastej.
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra

Sulkowska: Do dwunastej, tak.)
W związku z tym że poprawka czwarta wykluczyła poprawkę…

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Poprawki czwarta i szesnasta wykluczyły poprawkę piątą.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Tak, piątą.
Proszę o przegłosowanie.
Kto jest za? (5)
Jednogłośnie, dziękuję.
Poprawka przeszła.
Przechodzimy do poprawki osiemnastej.
Kto jest za poprawką osiemnastą? (5)
Jednogłośnie, dziękuję.
Poprawki przeszły.
Już nie musimy głosować nad całością.
Na sprawozdawcę…



w dniu 25 kwietnia 2007 r.

721/VI 3

Senator Marek Waszkowiak:

Ale jeszcze wniosek, Panie Przewodniczący, aby na posiedzeniu zgłosić propo-
zycję łącznego głosowania nad poprawkami legislacyjnymi.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Jest jeszcze taka propozycja. Myślę, że pani legislator może w takiej wersji
przedłożyć to w sprawozdaniu?

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Panie Przewodniczący, ja przygotuję blok, ale złożony tylko z poprawek legi-
slacyjnych, bo ten pierwszy blok, który państwo dzisiaj…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

A na nasz wniosek nie może pani? Będę musiał zgłosić to w trakcie…

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Sulkowska:

Są to poprawki również merytoryczne, pozostawiam więc już to do uznania pa-
nów senatorów.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dobrze.
W związku z tym prosimy o połączenie tych poprawek legislacyjnych.
A na sprawozdawcę… Bardzo dobrze nam się dzisiaj spisał pan kolega senator

Łyczak, w związku z tym myślę, że będzie też ładnie się prezentował na…
A pewnie jutro głosowania, tak? Jutro.
(Głos z sali: Tak).
Tak że cieszy mnie to.
Przyjmuje pan senator?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze. Mamy już wszystko?
(Głos z sali: Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia…)
Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia, czyli po skończonych oświadcze-

niach, rozumiem?
(Głos z sali: Tak.)
Po skończonych oświadczeniach senatorskich będzie posiedzenie, które wczoraj

zostało odwołane, a przeniesione na jutro. Jeszcze raz informuję.
Jeszcze coś?
(Głos z sali: Nie, wszystko).
Dziękuję.



77. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

721/VI4

W związku z tym że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam siedemdziesiąte
siódme posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję gościom, panu ministrowi, a szczególnie naszemu sekretarzowi, który

tak sprawnie pracuje.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 23)
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