
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 23. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 lipca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z otrzymanymi uwagami merytorycznymi, kierowanymi przez wieloletniego doradcę 

rolniczego w gminie J., w powiecie (…), pana S. N. odnośnie do konieczności zmiany rozporządzenia 

poprzedniego ministra rolnictwa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 

małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z dnia 

6 listopada 2015 r., poz. 1813) uprzejmie zapytuję o następujące kwestie. 

1. Czy ogromna dysproporcja powierzchniowa, niekorzystna dla rolnictwa małopolskiego, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu często niekorzystnych warunków glebowo-klimatycznych panujących  

w naszym regionie, nie spowoduje sytuacji, w której wymogom zawartym w rozporządzeniu, jednakowym 

dla wszystkich gospodarstw w Polsce sprostają jedynie duże gospodarstwa rolne? Średnia powierzchnia 

gospodarstw rolnych w regionach północno-zachodnich naszego kraju wynosi bowiem ponad 20 ha, średnia 

statystyczna powierzchnia w Polsce wynosi ok. 10,45 ha, a średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego  

w Małopolsce nie przekracza 5 ha. 

2. Czy w związku z zapisem §3 pkt 3 przedmiotowego rozporządzenia w przypadku małych gospodarstw 

minimalna wielkość ekonomiczna gospodarstwa objętego wspomnianym działaniem ma przekraczać 

10 tysięcy euro? W sytuacji gdy: 

a) gospodarstwo w naszym rejonie, które ma najmniejsze szanse zyskać wsparcie w programie 

(60 tysięcy zł), musi docelowo posiadać minimum 11 krów mlecznych, a by zapewnić dla nich paszę  

w naszych warunkach, gospodarstwo musi posiadać minimum kilkanaście hektarów użytków rolnych, 

b) w przypadku chowu owiec gospodarstwo musi posiadać minimum 167 sztuk maciorek, a by wyżywić 

je i ich potomstwo, potrzeba ponad 30 ha użytków rolnych. 

c) w przypadku produkcji ziarna żyta gospodarstwo musi posiadać minimum 21 hektarów tej uprawy 

rocznie, 

być może należałoby dla obszarów górskich dopuścić niższą wielkość, przykładowo 7 tysięcy euro. 

3. Czy warunki otrzymania wsparcia dla małych gospodarstw nie mogłyby zostać zliberalizowane 

poprzez zmniejszenie w §13 pkt 2 rozporządzenia rygorystycznej jak dla niewielkich gospodarstw rolnych 

umiejscowionych w trudnych, górskich warunkach punktacji z 10 pkt do, przykładowo, 7 pkt? 

Z wyrazami szacunku 

Jan Hamerski 

 


