
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi                    

o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa  oraz 

sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia (tekst niewygłoszony) 

 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu 

ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz projektu przepisów wprowadzających 

po pracach nad tymi projektami w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

    Wprowadzany omawianymi projektami Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie 

kompensował kompetencje dwóch obecnie działających agencji: Agencji Rynku Rolnego oraz 

Agencji Nieruchomości Rolnych. Moje poparcie dla idei tej zmiany nie zmieniło się. Uważam, 

że jest to krok wykonywany we właściwym kierunku. Dzięki niemu obecne struktury 

administracyjne zostaną uproszczone, a niepotrzebnie namnożone stanowiska dyrektorskie - 

zlikwidowane, co w sposób pozytywny odbije się na budżecie. 

    Liczę również na to, co podkreślałam w poprzednim stanowisku, że praca powołanego 

pełnomocnika odpowiedzialnego za wszelkie związane z procesem tworzenia KOWR 

czynności będzie przebiegała zgodnie i we współpracy ze wszystkimi organizacjami chcącymi 

w tym procesie uczestniczyć i posiadającymi w tym zakresie odpowiednie kompetencje. 

    Mimo mojego poparcia dla tych projektów zgodzić muszę się z wnioskodawcami 

niektórych poprawek zgłaszanych i odrzuconych podczas prac w komisji. Nie uważam za 

słuszne pozostawienia w kompetencji nowo powstałego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa emisji własnych obligacji bądź ustanawiania hipoteki na należących do krajowego 

ośrodka nieruchomościach. Nie przekonują mnie zapewnienia, że zapisy te są pozostałością 

po restrukturyzacji zadłużenia rolników w 1996 r. pozostawioną na wszelki wypadek oraz że 

jest to możliwość będąca pod całkowitą kontrolą ministerstwa do spraw rozwoju wsi. 

Zgadzam się, że zapisy te mogą stanowić furtkę do prowadzenia kreatywnej księgowości, 

czego przykłady mogliśmy już obserwować i czego powinniśmy unikać. 



    Mając na uwadze te zastrzeżenia, koło Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem 

proponowanych projektów ze stosownymi poprawkami, które zostały zgłoszone przez posła 

Sachajkę i klub Kukiz'15. 

 


