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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
KOMISJI  ROLNICTWA  I  ROZWOJU WSI  

 
 

o rządowym projekcie  ustawy o  powszechnym 
spisie rolnym  w 2010 r. (druk nr 2018). 
  

 

Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1  
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2092 do  
Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w celu rozpatrzenia  poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu. 
         Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  po rozpatrzeniu  poprawek  na  posiedzeniu w dniu 
26 czerwca 2009 r.  

wnosi :  

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

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Spis rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od 

użytkowników gospodarstw rolnych przeprowadza się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2010 r., 
według stanu na dzień 31 stycznia 2010 r., godz. 24.00.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 2-6. 
 

2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. W ramach spisu rolnego ustala się następujące terminy i metody pozyskiwania 

danych:  



1) w dniach od 1 kwietnia do 17 maja 2010 r. – potwierdzenie lub korekta danych 
zebranych od podmiotów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz 
uzupełnienie przez użytkownika gospodarstwa rolnego brakujących danych 
przez sieć Internet; 

2) w dniach od 8 kwietnia do 31 maja 2010 r. – zbieranie przez ankietera 
statystycznego, drogą wywiadu telefonicznego, danych od użytkowników 
gospodarstw rolnych będących osobami fizycznymi, a w przypadku ich 
nieobecności – od pełnoletnich członków gospodarstw domowych; 

3) w dniach od 8 kwietnia do 31 maja 2010 r. – przeprowadzenie przez rachmistrza 
spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na 
przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego wywiadu z 
użytkownikami gospodarstw rolnych, odpowiednio w miejscu zamieszkania albo 
w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego, a w przypadku jego 
nieobecności – odpowiednio z pełnoletnim członkiem gospodarstwa domowego 
albo osobą upoważnioną w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
3) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. W dniach od 3 czerwca do 10 czerwca 2010 r. w wylosowanych 
gospodarstwach rolnych przeprowadza się spis kontrolny polegający na 
sprawdzeniu drogą telefoniczną poprawności zebranych danych.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
4) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, za pośrednictwem właściwych miejscowo 
dyrektorów urzędów statystycznych, przekazuje gminom sukcesywnie środki na 
wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminach umożliwiających ich 
realizację. Ostateczne rozliczenie wydatkowania tych środków nastąpi w terminie do 
dnia 15 sierpnia 2010 r.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
5) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia spisu rolnego Telewizja 
Polska Spółka Akcyjna oraz Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii 
regionalnej są obowiązane do rozpowszechniania na własny koszt, w programach 
ogólnokrajowych i regionalnych, audycji propagujących idee spisu rolnego.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

6) w załączniku nr 2 do ustawy: 
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  



„1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekaże Prezesowi 
Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 29 września 2009 r. 
następujące dane jednostkowe:”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekaże Prezesowi Głównego 

Urzędu Statystycznego ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności w terminie do dnia 26 października 2009 r. następujące dane 
jednostkowe o osobach objętych systemem:” 

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże Prezesowi 

Głównego Urzędu Statystycznego z centralnej ewidencji pojazdów w terminie 
do dnia 29 września 2009 r. oraz w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. 
następujące dane jednostkowe:”, 

d) w ust. 4 w pkt 1 i 2 wprowadzenia do wyliczenia oraz pkt 3 otrzymują brzmienie: 
„1) o producentach w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą o ewidencji gospodarstw rolnych” – w terminie do dnia 29 
września 2009 r. oraz w terminie do dnia 15 lutego 2010 r., a w zakresie 
informacji o których mowa w lit. n, dodatkowo w terminie do dnia 30 listopada 
2010 r.: 

2) o gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy o ewidencji gospodarstw rolnych 
– w terminie do dnia 29 września 2009 r. oraz w terminie do dnia 15 lutego 2010 
r.: 

3) o działkach - w terminie do dnia 29 września 2009 r. - identyfikator działki 
ewidencyjnej wraz z wektorowymi granicami odniesienia działki.”, 

e) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„5. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże Prezesowi 

Głównego Urzędu Statystycznego z systemu informacyjnego Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w terminie do dnia 26 października 2009 r. oraz w 
terminie do dnia 15 lutego 2010 r. następujące dane jednostkowe:”, 

f) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„6. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w terminie do dnia 26 
października 2009 r. następujące dane jednostkowe o ubezpieczonych, członkach 
ich rodzin, osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 
przepisów wewnętrznych Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o 
koordynacji, świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni oraz o płatnikach 
składek:”, 

g) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„7. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekaże 

Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z systemu informacyjnego 
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w 
terminie do dnia 30 listopada 2009 r. oraz w terminie do dnia 30 listopada 2010 
r. następujące dane jednostkowe dotyczące producentów podlegających kontroli 
upoważnionej jednostki certyfikującej oraz gospodarstw rolnych:”,  

h) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 



„8. Główny Geodeta Kraju przekaże Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego z 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie do dnia 29 
września 2009 r.:”, 

i) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„9. Marszałkowie województw przekażą Prezesowi Głównego Urzędu 

Statystycznego w terminie do dnia 29 września 2009 r. z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla 
obszaru województwa.”,  

j) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„10. Starostowie przekażą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 

do dnia 26 października 2009 r. następujące dane:”, 
k) w ust. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„11. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast przekażą Prezesowi Głównego 
Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 26 października 2009 r. następujące 
dane jednostkowe:”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
  

 
Warszawa, dnia  26 czerwca  2009 r. 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca Zastępca 
Przewodniczącego  Komisji 

 
 

/-/ Adam Krupa  /-/ Józef Piotr Klim 
                                                                                                                                                   
 
 



URZqD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 

Mikolaj Dowgielewicz 

Warszawa, dnia 3 0 czerwca 2009 r. 

Pan 
J6zef Piotr Klim 
Zastepca Przewodniczqcego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej dodatkowego sprawozdania Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rzqdowym projekcie ustawy o powszechnym spkie rolnym w 
2010 r. (druk nr 2092-A), wyraiona na podstawie art. 9 pkt 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej 
(Dz. U. Nr 106, poz. 494, z p6in. zm.) w zwiqzku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez 
Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwiqzku z przed~ozonym sprawozdaniem dodatkowym (pismo nr RRW-0150-137/2009), 

pozwalarn sobie wyraziC nastqpujqcq opiniq. 

I Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. ma na celu umozliwienie 

wykonania rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1 16612008 z dnia 19 

listopada 2008 r. w sprawie badaii struktury gospodarstw rolnych i badania metod 

produkcji rolnej oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 571188. Wspomniane 

rozporzqdzenie zostalo opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejslciej w 

dniu 1 grudnia 2008 r. i jest aktem prawnym obowiqzujqcym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2009 r. W zwiqzku z powyzszym projekt 

ustawy o powszechnym spisie rolnym nalezy rozpatrywak pod kqtem zgodnoSci ze 

wspomnianym rozporzqdzeniem. 

I1 Artykul 8 rozporzqdzenia nr 116612008 wskazuje okresy odniesienia dla badari 

struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonych w roku 20 10. Zostaly w nim 

wskazane nastcpujqce okresy: 



a) dla cech dotyczqcych gruntow, okreilonych w zalqczniku 111 rozporzqdzenia (Wykaz 

cech dla badania struktury gospodarstw rolnych) - okres 12 miesiecy konczqcy sie w 

dniu odniesienia miedzy 1 marca a 31 paidziernika roku, w ktorym badanie jest 

przeprowadzane; 

b) dla cech dotyczqcych zwierzqt gospodarskich, okreilonych w zalqczniku I11 

rozporzqdzenia, dzien odniesienia miedzy 1 marca a 31 grudnia roku, w ktorym 

badanie jest przeprowadzane; 

c) dla cech dotyczqcych sily roboczej, okreilonych w zalqczniku I11 - okres 12 miesiecy 

konczqcy siq w dniu odniesienia miedzy 1 marca a 3 1 paidziernika roku, w ktoryrn 

badanie jest przeprowadzane; 

d) dla irodkow rozwoju obszarow wiejskich okreilonych w zalqczniku I11 - okres trzech 

lat konczqcy siq w dniu 3 1 grudnia roku, w ktorym badanie jest przeprowadzane. 

111 Z powyiszego wynika, i i  rozporzqdzenie nr 116612008 ustanawia pomiedzy 1 marca 

roku 2010 roku a 31 paidziernika (lub grudnia) 2010 roku ramy czasowe, w ktorych 

naleiy wskazaC dzien odniesienia. Naleiy stwierdzik, i e  termin 3 1 stycznia 2010 roku, 

zaproponowany w poprawce nr 1) w dodatkowym sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o rzqdowym projekcie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 

(druk nr 2092-A), znajduje sic poza ramami ustanowionymi w art. 8 rozporzqdzenia nr 

116612008. Pozostale poprawki od 2) do 6) zawarte w dodatkowym sprawozdaniu sq 

konsekwencjq zaloienia, i e  dniem odniesienia bedzie dzien zaproponowany w 

poprawce nr 1). 

IV W miqzku z powyiszym naleiy stwierdzii, ze poprawki zawarte w przedloionym 

sprawozdaniu dodatkowym sq niezgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Z powazaniem, 

Pan Jozef Olenski 
Prezes Glownego Urzedu Statystycznego 
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