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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym poruszyæ sprawê dotycz¹c¹ rolników, którzy nie z w³asnej, umyœlnej winy s¹ obecnie os-

kar¿ani o przestêpstwa polegaj¹ce na wy³udzaniu dop³at bezpoœrednich do produkcji rolnej i dofinanso-
wañ do inwestycji prowadzonych w gospodarstwach. W ostatnim okresie do prokuratur rejonowych na
terenie ca³ej Polski trafiaj¹ zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstw, pochodz¹ce z Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotycz¹ one podejrzenia wy³udzenia dop³at obszarowych, cukrowych,
do pomidorów oraz œrodków na inwestycje przez w³aœcicieli gruntów rolnych i gospodarstw.

Z informacji, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
najpierw prowadzi postêpowanie administracyjne. W jego wyniku rolnicy zostaj¹ zobowi¹zani do zwrotu
nienale¿nie pobranych dop³at wraz z odsetkami oraz otrzymuj¹ dodatkowe kary z tym zwi¹zane. A na-
stêpnie w wymienionych sprawach agencja kieruje zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstw, w wyni-
ku których zostaj¹ postawione odpowiednie zarzuty.

W zwi¹zku z pojawieniem siê tego bardzo niepokoj¹cego zjawiska, kiedy to agencja w sposób nie-
zwykle ra¿¹cy odbiera wczeœniej przyznane œrodki finansowe, mam do Pana Ministra, jako ministra od-
powiedzialnego za losy polskich rolników, nastêpuj¹ce pytania.

1. Na jakiej podstawie prawnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sk³ada doniesienia do
prokuratury, wczeœniej nak³adaj¹c kary administracyjne? Czy, zanim zostanie z³o¿one takowe doniesienie,
agencja wyczerpuje wszelkie mo¿liwoœci sankcji, przewidziane w postêpowaniu administracyjnym?

2. Czy sk³adane doniesienia dotycz¹ ka¿dej wykrytej nieprawid³owoœci? Proszê zatem o szczegó³owe
informacje, jakich p³atnoœci dokonywanych z ARiMR na rzecz rolników dotycz¹ doniesienia sk³adane do
prokuratury. Proszê o informacje co do skali zjawiska w Polsce i w poszczególnych województwach.

3. Ile do koñca marca br. takich doniesieñ zosta³o skierowanych do prokuratury, w jakim zakresie
i na jakiej podstawie?

4. Jaki procent wszystkich prowadzonych przez ARiMR postêpowañ w zakresie nienale¿nie pobra-
nych dop³at lub dofinansowañ zosta³ skierowany do prokuratury?

5. Czy postêpowanie agencji jest odmienne w przypadku rolnika, który pope³ni³ nieprawid³owoœci
umyœlnie lub nieumyœlnie, nie ze swojej winy?

6. Czy, zdaniem Pana Ministra, rolnicy nie s¹ karani podwójnie za to samo wykroczenie – administracyj-
nie, np. sankcjami w dop³atach, oraz karnie, np. grzywnami, a nawet wiêzieniem? Czy jest to kara adekwat-
na do pope³nionego przestêpstwa? Czy koszt prowadzonych postêpowañ administracyjnych lub karnych
nie przekracza znacznie wagi pope³nionego przestêpstwa, np. jeœli dotyczy b³êdu rzêdu kilku arów?

7. Jakie postêpowanie jest podejmowane wobec rolnika, który korzysta³ z b³êdnych map lub wypisów
z rejestru gruntów? Jako rolnicy doskonale wiemy, i Pan Minister, i ja, ¿e nadal panuje ba³agan w za-
kresie numeracji i wielkoœci dzia³ek ewidencyjnych. Ich powierzchnie co chwila ulegaj¹ zmianie, np.
z powodu prowadzonych prac melioracyjnych, o których niejednokrotnie rolnicy nie s¹ informowani.

8. Jakiego okresu dotyczy opisane postêpowanie ARiMR wobec rolników? Czy nie jest ono powi¹zane
z na³o¿on¹ przez Komisjê Europejsk¹ kar¹ w wysokoœci 92 milionów euro, któr¹ obci¹¿ona zosta³a Pol-
ska za niedoci¹gniêcia dotycz¹ce pomocy obszarowej w latach 2006–2007?

9. Czy w innych krajach cz³onkowskich, tak jak w Polsce, s¹ sk³adane doniesienia do prokuratury na
rolników i s¹ prowadzone postêpowania przeciw rolnikom, którzy rzekomo wy³udzili dop³atê lub inne
dofinansowanie? Jeœli tak, to proszê tak¿e o informacje, jakie kary gro¿¹ za wy³udzenie dop³at i dofinan-
sowañ oraz jakie kary s¹ wymierzane rolnikom.

Reasumuj¹c, na koniec chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ, aby
uchroniæ rolników, którzy zostali wprowadzeni w b³¹d lub pope³nili go nieœwiadomie, przed gro¿¹cymi
im konsekwencjami karnymi, i czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal bêdzie za-
wiadamiaæ organy prokuratury o rzekomych przestêpstwach, o których mowa w moim pytaniu?
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