
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 68. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 stycznia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, do ministra spra-
wiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do prezesa
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Prezesie!
Otrzymujê informacje od rolników, którzy ju¿ trafili albo lada dzieñ trafi¹ pod lupê prokuratorów

z powodu b³êdnie zadeklarowanej powierzchni gruntów we wniosku o dop³aty bezpoœrednie. Zawiado-
mienia o pope³nieniu przestêpstwa w ka¿dym z tych przypadków, jeœli b³¹d przekracza 3% powierzchni,
wystosowuje kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednoczeœnie prowadzone s¹ postêpowania admini-
stracyjne o zwrot œrodków z tytu³u nienale¿nie pobranych p³atnoœci.

Jednak¿e z k³opotami musz¹ siê liczyæ wszyscy rolnicy, którzy nie tylko niedok³adnie wpisali powie-
rzchniê swoich upraw we wnioskach o unijne dop³aty, ale tak¿e ci rolnicy – beneficjenci innych progra-
mów, do których ARiMR wyst¹pi³a o zwrot otrzymanych dotacji, np. m³odzi rolnicy, którzy nie uzupe³nili
wykszta³cenia w przeci¹gu piêciu lat od dnia podpisania umowy, rolnicy, którzy z powodu wyst¹pienia
zdarzenia losowego w gospodarstwie nie wywi¹zali siê z warunków umowy o inwestycje w gospodar-
stwach, czy te¿ beneficjenci programu dotycz¹cego dofinansowania gospodarstw niskotowarowych,
którzy z przyczyn niezale¿nych od nich nie zrealizowali wszystkich celów przewidzianych w planie roz-
woju gospodarstwa. Prokuratorzy spodziewaj¹ siê prawdziwej lawiny wniosków z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mam w zwi¹zku z tym nastêpuj¹ce pytania.
1. Ilu procent beneficjentów dop³at bezpoœrednich i innych programów dotyczy taka sytuacja? Ilu

rolników zosta³o ukaranych z powodu b³êdnie zadeklarowanej we wniosku o dop³aty bezpoœrednie po-
wierzchni gruntów, a ilu za wy³udzenia œrodków z innych programów? Proszê o informacje z wyszczegól-
nieniem liczby ukaranych w zwi¹zku z ka¿dym z poszczególnych programów. Jaki to jest procent
wszystkich beneficjentów w skali kraju i ka¿dego z województw?

2. Jakiego rodzaju kary otrzymuj¹ rolnicy? Proszê o podanie nie tylko rodzaju, ale tak¿e wyszczegól-
nienie liczbowe, tj. ilu rolników zosta³o skazanych, ilu otrzyma³o warunkowe umorzenia, ilu grzywny
i w jakiej wysokoœci itp., jak to wygl¹da³o w skali kraju i z podzia³em na województwa, z uwzglêdnieniem
rodzaju programu.

3. Jaki procent spraw, w przypadku których agencja prowadzi postêpowania administracyjne
o zwrot nienale¿nie pobranych œrodków, jest kierowany do prokuratury, a nastêpnie do s¹du? Proszê
o podanie tych informacji w skali kraju i z podzia³em na województwa, a tak¿e o uwzglêdnienie danych,
jakiego rodzaju pomocy maj¹ dotyczyæ te zwroty.

Moje obawy budzi fakt, i¿ w wiêkszoœci przypadków mamy do czynienia z pomy³k¹ lub efektem zda-
rzenia losowego, a nie œwiadomym wy³udzeniem, bowiem sprawy te dotycz¹ w wiêkszoœci rolników, któ-
rzy deklarowali powierzchniê gruntów zgodnie z danymi, jakie mieli w aktach notarialnych lub
w wypisach z rejestrów gruntów. Oczywiœcie nie wykluczam, i¿ s¹ przypadki, ¿e wnioskodawca z preme-
dytacj¹ wpisa³, i¿ uprawia zbo¿e, podczas gdy ma ugór. Jednak¿e z doœwiadczenia wiem, i¿ takie sytua-
cje mo¿na policzyæ na palcach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




