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Działania komisji w latach 90. XX wieku przypadały 
w okresie głębokiej transformacji ustrojowej państwa, 
a także integracji Polski z Unią Europejską. Komisja 
poznawała rozwiązania wspólnej polityki rolnej Unii 
Europejskiej i analizowała ich wpływ na polskie rolnictwo. 
Wiele uwagi poświecono pracom przygotowawczym 
i wdrożeniowym związanym z wykorzystaniem pomocy 
przedakcesyjnej, a po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej – z wykorzystaniem środków z funduszy 
przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa 
w krajach członkowskich. Komisja śledziła wdrażanie 
w Polsce programu SAPARD oraz Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania i Kontroli, zwracając szczególną 
uwagę na potrzebę udoskonalenia procedur związanych 
z obsługą wniosków rolników, jak również procedur 
Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Komisja 
objęła stałym monitoringiem realizację zasad dystrybucji 
pomocy dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej 

oraz dostępnych funduszy strukturalnych.
Oprócz unijnych rozwiązań w rolnictwie i problematyki 
systemu rent strukturalnych przedmiotem szczególnego 
zainteresowania komisji były problemy krajowe: proces 
aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi, 
rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 
rynek pracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz weterynaryjna 
ochrona zdrowia publicznego, rozwijanie bezpiecznych 
technologii zapewniających obniżenie kosztów produkcji, 
a także bezpieczeństwo, jakość i wartość zdrowotna 
produktów spożywczych i pasz. 
W ramach prac legislacyjnych komisja, wspólnie z innymi 
komisjami, przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach 
stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych. Obie 
ustawy zostały przyjęte przez parlament.

W obecnej kadencji Senatu komisja kontynuuje prace 
związane z reformą wspólnej polityki rolnej i wspólnej 
polityki rybackiej w UE. Komisja podejmuje działania 
służące poprawie produkcji rolnej, kondycji przemysłu 
rolno-spożywczego i wymiany handlowej. Ze szczególnym 
niepokojem komisja śledzi przekształcenia własnościowe 
w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i ich wpływ 
na stan bazy surowcowej. Podejmowane przez komisję 
działania mają służyć stworzeniu w Polsce nowoczesnego, 
dynamicznego oraz konkurencyjnego sektora rolnego, 
a także zapewnieniu polskim rolnikom warunków 
do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej 
kultury rolnej.
Komisja stale śledzi działania dotyczące wspólnej dla UE 
organizacji rynków rolnych w zakresie upraw polowych, 
produktów ogrodniczych, zwierzęcych i przetworzonych, 
a także stosowania organizmów genetycznie 
modyfikowanych. Wiele razy przedstawiała stanowisko 
w sprawie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 
w latach 2013–2020. Po wejściu w życie traktatu z Lizbony 
komisja współuczestniczy w opiniowaniu przez polski 
parlament dokumentów Unii Europejskiej dotyczących 
rolnictwa i rynków rolnych.

Komisja organizuje posiedzenia seminaryjne 
i konferencje dotyczące spraw ważnych dla 
społeczeństwa i państwa, które niekiedy są 
początkiem debaty publicznej.
Zorganizowane w ostatnich latach konferencje 
dotyczyły finansowego wsparcie rolnictwa i obszarów 
wiejskich w latach 2007–2013, ochrony środowiska 
w Unii Europejskiej, naturalnej żywności, perspektyw 
polskiego mleczarstwa w okresie zmian wspólnej 
polityki rolnej oraz gospodarki wodnej na wsi 
i w rolnictwie.
W ramach współpracy międzynarodowej komisja 
zorganizowała w 2008 r. spotkanie komisji do spraw 
rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej 
(Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) poszerzonej 
o Bułgarię i Rumunię, poświęcone m.in. przeglądowi 
wspólnej polityki rolnej (Health Check).
Członkowie komisji biorą udział w spotkaniach 
międzynarodowych, m.in. w sprawach reformy 
wspólnej polityki rolnej oraz perspektyw wsparcia 
finansowego dla rybołówstwa i akwakultury.
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