
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Gawła 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

W związku z decyzją z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w S. z dnia 22 listopada 1967 r., znak PG-V-220a/25/67, w której to decyzji 

Minister odmówił stwierdzenia tej nieważności, nasuwają się następujące wątpliwości co do stanowiska mi-

nisterstwa zaprezentowane w uzasadnieniu decyzji. 

Podstawowa wątpliwość, jaka nasuwa się po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji, dotyczy stanowiska 

ministerstwa odmawiającego przyjęcia jako prawdziwego faktu cofnięcia wniosku o przekazanie gospodar-

stwa rolnego przez zainteresowanego i sporządzenia odnośnie do tego faktu stosownej adnotacji przez urzęd-

nika na wniosku o przekazanie gospodarstwa rolnego. 

Stanowisko ministerstwa co do nieuwzględnienia takiego zapisku o cofnięciu wniosku budzi wątpliwości 

odnośnie do rzeczywistych podstaw prawnych do kwestionowania takiej adnotacji. Zdaniem ministerstwa 

adnotacja o cofnięciu wniosku jest podpisana nieczytelnym podpisem niezidentyfikowanej osoby. I te dwa 

argumenty dają ministerstwu podstawy do wysunięcia wątpliwości co do faktu prawdziwości cofnięcia wnio-

sku przez zainteresowanego. 

W toku prowadzonego postępowania ministerstwo nie dokonało żadnych czynności zmierzających do wy-

jaśnienia, kto dokonał tej adnotacji, czy faktycznie osoba ta pracowała wówczas w urzędzie i czy mogła do-

konać takiej adnotacji w imieniu wnioskodawcy. 

Jak wynika z ustaleń poczynionych przez wnoszących o unieważnienie decyzji, osobą, która dokonała tej 

adnotacji i się pod nią podpisała, był pracujący wówczas w urzędzie w S. pan W.G., późniejszy kierownik 

wydziału rolnictwa i leśnictwa. 

Skoro można zidentyfikować osobę dokonującą odręcznej adnotacji co do cofnięcia wniosku, to również 

ministerstwo winno w prowadzonym postępowaniu brać ten fakt pod uwagę, rozpoznając wniosek o stwier-

dzenie nieważności decyzji. 

Przyjmowanie przez ministerstwo takich odręcznych adnotacji jako niewiarygodnych i niemających war-

tości dokumentu jest krzywdzące dla obywatela. 

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, uważam wspomniany problem za istotny i do wyjaśnienia 

w celu uszczegółowienia interpretacji przepisów i praktyki w zakresie, o którym tu mowa, stosowanej w in-

nych, podobnych postępowaniach ministerstwa. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Gaweł 
 


