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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra środo-
wiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
Dziękujemy za odpowiedź na nasze oświadczenie z dnia 14 marca bieżącego roku dotyczące procesów 

sądowych młodych rolników, beneficjentów programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz na 
oświadczenie z dnia 12 kwietnia bieżącego roku w sprawie uzyskiwania i respektowania uprawnień do ob-
sługi pras wysokiego zgniotu. 

Z treści odpowiedzi z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak ROWwpi-mwm-(1)0700-1/12(1614), wynika, że w 
osiemnastu sprawach zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące młodych rolni-
ków w zakresie zwrotu udzielonej wcześniej pomocy zostały uznane przez sądy za niezgodne z zasadami 
współżycia społecznego. Krótko mówiąc, żądania ARiMR wobec rolników były niesprawiedliwe. 

Prosimy zatem Pana Ministra Rolnictwa o informacje odnośnie do tego, czy przeprowadził Pan, bądź za-
mierza Pan przeprowadzić, jakąś analizę tych przegranych przez ARiMR spraw i czy zamierza Pan wpłynąć 
na działalność agencji w taki sposób, by nie podejmowała ona tego rodzaju niesprawiedliwych działań wobec 
rolników. 

Prosimy Pana Ministra również o to, by na podstawie analizy tych przegranych przez ARiMR spraw wy-
dane zostały zalecenia dotyczące weryfikacji stanowiska agencji w innych toczących się postępowaniach, 
gdzie stan faktyczny jest identyczny jak w przypadku przegranych procesów. Chodzi o to, żeby oszczędzić 
czas, koszty i zdrowie zarówno rolnikom, pracownikom agencji, jak i sądom rozpoznającym te sprawy. 

Dziękujemy także za odpowiedź na pytanie w sprawie uprawnień do prowadzenia i obsługi kombajnów 
zbożowych, której w Pana imieniu kompetentnie, rzeczowo i bez zbędnej zwłoki udzielił pan minister Tade-
usz Nalewajk. Przyjmujemy do wiadomości i w pełni podzielamy stanowisko pana ministra Nalewajka, że 
przepisy prawa wymagają ogólnych uprawnień do prowadzenia pojazdów zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego, jednak żadne przepisy prawa nie zobowiązują nikogo do posiadania specjalnych uprawnień do ob-
sługi kombajnów zbożowych, a uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w tym zakresie stanowi jedynie dobro-
wolne podwyższenie kwalifikacji rolniczych. 

Przyjmując z satysfakcją tę odpowiedź, musimy jednak zapytać Pana Ministra o to, dlaczego podległe Pa-
nu instytucje, tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, żądają od rolników posiadania takich uprawnień – na przykład ARiMR żąda udokumentowania 
takich kwalifikacji podczas kontroli w gospodarstwach rolnych, a KRUS stawia wymagania odnośnie do 
posiadania wspomnianych uprawnień w postępowaniach dotyczących wypadków z udziałem kombajnów 
zbożowych. W świetle kompetentnej odpowiedzi pana ministra Nalewajka upewniamy się w przekonaniu, że 
stawianie takich wymagań przez ARiMR i KRUS jest pozbawione podstaw prawnych. 

Chcielibyśmy wiedzieć, co Pan Minister zamierza zrobić, żeby przerwać praktykę polegającą na wymaga-
niu od rolników kwalifikacji nieprzewidzianych przepisami prawa, a także by naprawić krzywdy wynikające 
z dotychczasowej błędnej praktyki. 

Kolejna sprawa, z jaką chcielibyśmy zwrócić się do Pana Ministra jako zwierzchnika resortu rolnictwa, 
dotyczy sposobu wypłacania odszkodowań za szkody wynikłe z epidemii bakterii E. Coli. Otóż w odpowie-
dzi na pytanie europosła dotyczące pozbawienia części rolników wypłaty odszkodowań za szkody wynikłe z 
epidemii bakterii E. Coli Komisja Europejska stwierdziła, że „otrzymała wiele skarg od polskich rolników w 
sprawie przypadków domniemanego naruszenia przez polską agencję płatniczą rozporządzenia wykonawcze-
go Komisji (UE) nr 585/2011 (1) z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne 
środki wspierania sektora owoców i warzyw. Skarżący twierdzą, że agencja płatnicza poinformowała wnio-
skodawców, iż wsparcie zostanie udzielone jedynie rolnikom produkującym ogórki w tunelach foliowych i 
szklarniach oraz że rolnicy produkujący ogórki gruntowe zostaną z niego wykluczeni. Komisja bada zarzuty 



sformułowane w skargach i przedstawi tę kwestię władzom polskim”. 
W związku z tymi informacjami zwracamy się do ministra rolnictwa z pytaniem o to, czy otrzymał od 

Komisji Europejskiej jakieś stanowisko w tej sprawie, a jeśli tak, to jakiej treści. Prosimy o udostępnienie 
korespondencji Pana Ministra z Komisją Europejską w tej sprawie. 

Ostatnia sprawa, z którą chcielibyśmy zwrócić się do ministra rolnictwa, dotyczy wdrażania dyrektywy 
azotanowej w Polsce. Chcielibyśmy wiedzieć, na jakim etapie jest wdrożenie tej dyrektywy oraz jakie rygory 
będą obowiązywać rolników w związku z planowanym jej wprowadzeniem, a jakie zostaną na nich nałożone 
w przyszłości. 

Analogiczne pytanie odnośnie do dyrektywy azotanowej kierujemy do ministra środowiska. 
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