
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 41. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 paŸdziernika 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
4 paŸdziernika bie¿¹cego roku media poda³y, ¿e jeden z rolników z okolic Sanoka wygra³ przed s¹dem

sprawê z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotycz¹c¹ programu „U³atwianie startu m³o-
dym rolnikom”. Z tej informacji wynika, ¿e w tej sprawie chodzi³o o zaliczanie przez ARiMR do czasu pro-
wadzenia gospodarstwa okresu od chwili przejêcia gospodarstwa lub otwarcia spadku do podpisania
umowy z ARiMR, z czym nie zgadza³ siê rolnik. Jak wynika z informacji zarówno s¹d pierwszej, jak i dru-
giej instancji, przyzna³y racjê rolnikowi. Ja w tej sprawie wielokrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra
z oœwiadczeniami, ostatnio na 28. posiedzeniu Senatu RP, ale tak¿e na 26., 20., 18., 17. i 15. posiedzeniu.

W zwi¹zku z tym wyrokiem proszê Pana Ministra o wyjaœnienie szczegó³ów tej sprawy i uzasadnienia
wyroków. Ponadto proszê o odpowiedŸ na poni¿sze pytania:

1. Czy w zwi¹zku z tym wyrokiem zmieni siê stanowisko ARiMR odnoœnie do zaliczenia do okresu
prowadzenia gospodarstwa czasu od otwarcia spadku do chwili przejêcia gospodarstwa rolnego, a je¿eli
tak, to w jakim zakresie? Proszê o uzasadnienie odpowiedzi.

2. Czy w zwi¹zku z tym wyrokiem zmieni siê stanowisko ARiMR odnoœnie do zaliczenia do okresu
piêciu lat okresu od chwili przejêcia gospodarstwa do chwili podpisania umowy z ARiMR? Chodzi
o okres piêciu lat konieczny do uzyskania kwalifikacji rolniczych i rozliczenia. Proszê o uzasadnienie
odpowiedzi.

3. Ilu m³odym rolnikom skrócono czas na uzyskanie wykszta³cenia? Od ilu z nich ARiMR za¿¹da³a
zwrotu przyznanej pomocy?

4. Ilu m³odym rolnikom zosta³ skrócony czas na rozliczenie z ARiMR? Od ilu z nich ARiMR za¿¹da³a
zwrotu przyznanej pomocy?

5. Czy Panu Ministrowi, jako rolnikowi i ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, nie jest wstyd z powodu sta-
nowiska pañskiego resortu w tej sprawie, pomimo wielokrotnych informacji o krzywdzeniu m³odych rolni-
ków przez ARiMR i MRiRW, zawartych chocia¿by w wielu moich oœwiadczeniach kierowanych do Pana?

Je¿eli stanowisko Pana resortu uleg³o zmianie, proszê o ponowne ustosunkowanie siê do wszystkich
moich oœwiadczeñ kierowanych do Pana w sprawie m³odych rolników.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




