
Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów:
Grzegorza Wojciechowskiego,

Wojciecha Skurkiewicza oraz Zdzis³awa Pupê,
na 73. posiedzeniu Senatu
w dniu 31 marca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Uprzejmie prosimy o wyjaœnienie kwestii istniej¹cych uregulowañ w polskim prawodawstwie odnoœ-

nie do tworzenia i zasad prowadzenia gospodarstw rodzinnych oraz ró¿nego sposobu traktowania ich
w³aœcicieli podczas przyznawania œrodków z funduszy UE, m.in. w zakresie zwrotu œrodków z dop³at
bezpoœrednich w przypadku, gdy gospodarstwo jest wielopokoleniowe, to znaczy, wspó³w³aœcicielami s¹
ojciec, syn i wnuk, a o dop³aty na ca³e gospodarstwo ubiega siê tylko ojciec. W takim przypadku agencja
¿¹da od wnioskodawcy zwrotu z tytu³u nienale¿nie pobranych dop³at z 2/3 gospodarstwa. Jaka jest
skala tego zjawiska i jakie dzia³ania w celu jego rozwi¹zania s¹ podejmowane? Czy s¹ rozwa¿ane zmiany
w prawie zmierzaj¹ce do uregulowania kwestii gospodarstwa rodzinnego?

Ponadto prosimy o wyjaœnienie rozbie¿noœci w kwestii ustalenia terminu rozpoczêcia samodzielnego
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dlaczego przyjmuje siê ró¿ne kryteria dotycz¹ce ustalania daty roz-
poczêcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa? Prosimy o informacje, jak definiuje siê rozpoczêcie
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku, gdy na przyk³ad gospodarstwo sta-
nowi wspó³w³asnoœæ matki i nieletniego, matka sk³ada wniosek o dop³aty na ca³e gospodarstwo i wtedy
jest interpretowany udzia³ w gospodarstwie. W sytuacji, gdy nieletni po osi¹gniêciu pe³noletnoœci ma
przej¹æ ca³e gospodarstwo i sk³ada wniosek o modernizacjê gospodarstwa, to za dzieñ rozpoczêcia sa-
modzielnej dzia³alnoœci rolniczej przyjmuje siê dzieñ, w którym przej¹³ ca³oœæ. Zaœ w sytuacji, gdy sk³a-
da wniosek o premiê dla m³odych rolników, za dzieñ rozpoczêcia samodzielnej dzia³alnoœci rolniczej
przyjmuje siê dzieñ, w którym naby³ czêœæ przedmiotowego gospodarstwa, nawet w przypadku, gdy by³
ma³oletni i tym samym nie móg³ samodzielnie prowadziæ gospodarstwa. Czy w przypadku gospodarstw
rodzinnych ró¿na interpretacja prawa nie prowadzi do sztucznego ich podzia³u?

Prosimy o podanie definicji rozpoczêcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego uregulo-
wanej w polskim prawodawstwie. Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi.
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