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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W sprawie rolników beneficjentów programu „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”, którzy

przekazali gospodarstwo przed up³ywem piêciu lat od dnia przyznania p³atnoœci z uwagi na z³y stan
zdrowia, zwraca³em siê do Pana Ministra kilkakrotnie.

Proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii. Otó¿ agencja nie przyjmuje argumentu mówi¹cego o ko-
niecznoœci przekazania gospodarstwa ze wzglêdu na z³y stan zdrowia i niemo¿noœæ kontynuowania pro-
dukcji rolnej, powo³uje siê tak¿e na argument, i¿ przepisy rozporz¹dzenia WGN nie wymagaj¹, aby
producent rolny, ubiegaj¹cy siê o p³atnoœci dla gospodarstwa niskotowarowego dzia³a³ osobiœcie w ra-
mach prowadzonej produkcji (!). Ponadto agencja powo³uje siê na orzecznictwo SN w sprawie definicji
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i zaznacza, ¿e sam fakt uznania producenta rolnego za d³ugotrwale
niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym nie stanowi negatywnej przes³anki do wyp³acania p³atno-
œci w ramach dzia³ania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”. Ponadto podkreœla siê, i¿ rozpo-
rz¹dzenie WGN dopuszcza wyp³acenie czwartej i pi¹tej raty p³atnoœci pomimo niezrealizowania
przedsiêwziêæ zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa, a wczeœniej agencja w innych wyjaœnieniach ar-
gumentowa³a, i¿ nie jest to mo¿liwe. Panie Ministrze, proszê o jednoznaczne wyjaœnienie tych kwestii,
bo na to czekaj¹ rolnicy!

Druga sprawa, na któr¹ chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra, to sprawa rolników, którzy w da-
nym roku gospodarczym prowadzili gospodarstwo rolne i z³o¿yli wniosek o p³atnoœci bezpoœrednie, jed-
nak¿e ze wzglêdu na z³y stan zdrowia przekazali gospodarstwo, zgodnie z ustaw¹ o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników, w wieku szeœædziesiêciu lat, pod koniec roku, na przyk³ad w listopadzie. Decyzjê
o przyznaniu dop³at otrzymali w nowym roku, kiedy to ju¿ nie byli w³aœcicielami gospodarstwa, i teraz
agencja prowadzi wobec nich sprawy o zwrot nienale¿nie pobranych dop³at. Zdaniem agencji rolnik po-
winien bowiem z³o¿yæ wniosek o przekazanie dop³at nastêpcy. Jednak¿e dop³aty bezpoœrednie s¹ przy-
znawane za poprzedni rok gospodarczy, w którym to owi rolnicy prowadzili gospodarstwo. Kolejn¹
kwesti¹ jest fakt, i¿ rolnicy nie powinni ponosiæ kary za opiesza³oœæ urzêdników agencji, którzy decyzjê
o przyznaniu dop³at wydali nie w danym w roku gospodarczym, tylko w kolejnym. A przecie¿ dop³aty na-
le¿¹ siê temu producentowi rolnemu, który faktycznie prowadzi³ gospodarstwo w danym roku gospo-
darczym, jako zwrot czêœci poniesionych kosztów.

Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




