
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 38. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 lipca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem odnoœnie do kwestii wstrzymywania rolnikom p³atnoœci

do gospodarstw niskotowarowych.
Zg³aszaj¹ siê do mnie rolnicy indywidualni, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa wstrzymuje p³atnoœci do gospodarstw niskotowarowych ze wzglêdu na niewype³nianie podjêtych
zobowi¹zañ. Pragnê jednak¿e zaznaczyæ, i¿ rolnicy nie zrealizowali za³o¿onych w planie rozwoju gospo-
darstwa rolnego przedsiêwziêæ nie ze wzglêdu na niechêæ czy zaniedbanie, ale z powodu zmieniaj¹cej siê
sytuacji ekonomicznej i radykalnych spadków op³acalnoœci niektórych kierunków produkcji lub ho-
dowli w gospodarstwach oraz z powodu rokrocznie nawiedzaj¹cych gospodarstwa klêsk ¿ywio³owych.
I tak na przyk³ad rolnik zobowi¹za³ siê w planie w roku 2005 do zakupu loszek hodowlanych, jednak¿e
w roku 2007 nie wywi¹za³ siê z tego ze wzglêdu na wysok¹ nieop³acalnoœæ chowu trzody chlewnej i do-
kona³ innego zakupu, który w efekcie przyniós³ mu wiêksze korzyœci ekonomiczne. Jednak¿e agencja
wstrzymuje przyznane mu dop³aty na kolejne lata.

Panie Ministrze, dlaczego agencja w rozpatrywaniu spraw podchodzi tak bardzo przedmiotowo do
rolnika i jego inwestycji w gospodarstwie? Dlaczego nie uwzglêdnia zmieniaj¹cych siê warunków ma-
kroekonomicznych, niejednokrotnie decyduj¹cych o zasadnoœci podejmowania inwestycji? Przecie¿ rol-
nicy nie s¹ w stanie przewidzieæ zmieniaj¹cej siê sytuacji na rynkach rolnych. Co wiêcej, w ostatnich
latach wiele gospodarstw zosta³o dotkniêtych licznymi klêskami ¿ywio³owymi i nie by³o w stanie realizo-
waæ ¿adnej inwestycji.

Panie Ministrze, proszê o informacjê o skali opisanego problemu. Ilu rolnikom wstrzymano lub cof-
niêto wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych? Jaki to stanowi procent ogó³u przyznanych p³atno-
œci? Czy klêski ¿ywio³owe w gospodarstwie, których rolnik nie jest w stanie przewidzieæ, mo¿na zaliczyæ
na poczet sytuacji wyj¹tkowych, niezale¿nych od rolnika i powoduj¹cych przesuniêcie terminu
wywi¹zania siê rolnika z podjêtych zobowi¹zañ? Czy istnieje mo¿liwoœæ zastosowania wobec benificjen-
tów zwolnieñ z obowi¹zku realizacji czêœci zadeklarowanych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowa-
rowego przedsiêwziêæ z powodu wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych w gospodarstwie, na przyk³ad suszy?
Jakie dokumenty powinni przedstawiaæ beneficjenci, których gospodarstwa dotkniête zosta³y klêskami
uniemo¿liwiaj¹cymi pe³ne zrealizowanie za³o¿onych wczeœniej przedsiêwziêæ, by zosta³y one uwzglêd-
nione przez agencjê?

Panie Ministrze, na koniec pragnê zapytaæ, jakich rozmiarów klêska nawiedzaj¹ca gospodarstwo, na
przyk³ad susza, mieœci siê zdaniem agencji w definicji klêski ¿ywio³owej.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




