
Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 5. posiedzeniu Senatu 
w dniu 2 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra spra-
wiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
Niniejsze oświadczenie dotyczy beneficjentów programu SPO Rolnictwo „Ułatwianie startu młodym rol-

nikom”. Działanie to polegało na udzielaniu pomocy finansowej w postaci premii w wysokości 50 tys. zł 
wypłacanej jednorazowo osobie, która po raz pierwszy podejmuje prowadzenie gospodarstwa rolnego  
i spełnia warunki określone w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. 

Akty regulujące ten program to: 
1) Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sekto-

rowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich 2004–2006”, zwane dalej „rozporządzeniem” oraz 

2) Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
wiejskich 2004–2006”, zwane dalej „rozporządzeniem uzupełniającym”. 

Mając świadomość, że przedmiot programu wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pozostaje w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, chciałbym jednak przedstawić  
to zagadnienie, które nie dotyczy interpretacji wyżej wymienionych aktów, a jedynie kompetencji sądów przy 
rozpatrywaniu sporów wynikających z umów zawieranych w ramach przedmiotowego programu, zarówno 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Ministrowi Sprawiedliwości. 

Zgodnie z rozporządzeniem uzupełniającym (dział 3.1.2) pomoc może być przyznana rolnikowi, który: 
„1) jest pełnoletni i w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu nie przekroczył 40. roku życia; 
2) po raz pierwszy podjął prowadzenie gospodarstwa rolnego; 
3) jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, z mocy 

ustawy w pełnym zakresie; 
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe: 
a) wyższe lub średnie wykształcenie rolnicze, 
b) zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym 

lub tytuł kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni 
staż w gospodarstwie rolnym, 

c) wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie 
rolnym albo wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i ukończone studia podyplomowe  
na kierunku związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie nierolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy 
w gospodarstwie rolnym, 

d) wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie 
rolnym. 

Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych wymaga-
nych w ramach działania jest określony w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu. 

Za staż pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się okres, w którym wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu 
społecznemu w KRUS jako domownik, oraz okres, w którym rolnik prowadził przejęte gospodarstwo rolne. 

W przypadku gdy wnioskodawca nie spełnia wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych, pomoc może 
być przyznana pod warunkiem, że wnioskodawca uzupełni swoje wykształcenie w okresie nie dłuższym niż 
5 lat od chwili podjęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego”. 

A więc uznano za wystarczające obniżone kwalifikacje w przypadku posiadania stażu pracy  
w gospodarstwie, który udowadnia się poprzez posiadanie ubezpieczenia w KRUS jako domownik. Ratio 
legis powyższego uregulowania było uznanie, że staż pracy w gospodarstwie powoduje zdobywanie wiedzy  
i umiejętności i wówczas nie jest niezbędne posiadanie wykształcenia rolniczego. Problem tkwi w zasadzie, 
że możliwość wykazania posiadania stażu pracy w gospodarstwie ograniczono jedynie do ubezpieczenia  



w KRUS jako domownik. Wiele osób pomimo pracy w gospodarstwie rodziców z wielu względów nie było 
ubezpieczonych w KRUS jako domownik. Nie umniejsza to jednak posiadanych przez nie kwalifikacji  
i umiejętności. 

Pragnę zauważyć, iż opisywana w niniejszym oświadczeniu sytuacja jest podobna do procedur stosowa-
nych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy rentowe w sprawach dotyczących przyznania 
emerytur i rent oraz określania ich wysokości. W tych postępowaniach osoba ubiegająca się  
o przyznanie emerytury bądź renty jest obowiązana do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdza-
jących m.in. długość jej zatrudnienia oraz wysokość zarobków, od których uzależniona będzie wysokość 
świadczenia. Przepisy wykonawcze do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(DzU 2009 Nr 153, poz. 1227) w postaci rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej  
z dnia 11 października 2011 r. (DzU 2011 Nr 237, poz.1412) przewidują zamknięty katalog dowodów,  
za pomocą których organ rentowy może ustalić na przykład wysokość emerytury czy zasiłku.  
W przeważającej części są to dokumenty takie jak świadectwa pracy, zaświadczenia z zakładu pracy, legity-
macja ubezpieczeniowa itp. Jednocześnie organ rentowy nie ma możliwości, podobnie jak ARiMR  
w przedmiotowej sprawie, korzystania z innych środków dowodowych, jak na przykład z zeznań świadków 
czy opinii biegłych. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, które są rozpatrywane 
przez sądy powszechne na skutek odwołań ubezpieczeniowych, dopuszczone jest już stosowanie wszelkich 
środków dowodowych, w tym także tych, które nie są wprost przewidziane przez ustawę o emeryturach  
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przez akty wykonawcze (vide: wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 14.06.2006 r., sygn. akt I UK 115/06, niepublikowany, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
 25.07.1997 r., sygn. akt II UKN 186/97, publ.: LexPolonica 328020). 

Z związku z powyższym pragnę poznać stanowisko Pana Ministra w przedmiocie możliwości zastosowa-
nia ww. praktyki w drodze analogii do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, tj. czy w sytuacji zawiśnię-
cia sporu w przedmiocie zwrotu świadczenia z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przed sądem 
powszechnym beneficjent będzie mógł wykazać, iż faktycznie prowadził gospodarstwo rolne  
na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu uzupełniającym przy pomocy innych środków dowodowych 
niż tylko te wprost wskazane w rozporządzeniu. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 




