
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Wacha
na 52. posiedzeniu Senatu
w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Niniejszym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, dlaczego rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 5 paŸdziernika 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków realizacji programu pomocy dla ro-
dzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej powsta³y
szkody spowodowane przez powódŸ w 2009 r., niejednakowo traktuje w³aœcicieli gospodarstw rolnych
dotkniêtych skutkami powodzi z 2009 r. – poprzez zawê¿enie kategorii zawodu „rolnik” jedynie do prze-
pisów zgodnych z ustaw¹ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

Takie ograniczenie skutkuje tym, ¿e niektórzy rolnicy Opolszczyzny nie zostali zakwalifikowani do
programu pomocy i nie objê³y ich rekompensaty z tytu³u strat powodziowych w 2009 r.

Pragnê to zobrazowaæ przyk³adem pewnego rolnika.
1. Zosta³ on dotkniêty skutkami powodzi z 2009 r. Zg³osi³ szkodê do urzêdu gminy, co zosta³o po-

twierdzone przez komisjê powo³an¹ przez UG w protokole klêskowym. Oszacowano, ¿e poniesiona szko-
da obni¿a dochód o 3.441,66 z³.

2. Od ponad 20 lat jest w³aœcicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,65 ha.
3. Posiada wykszta³cenie wy¿sze rolnicze (magister in¿ynier, absolwent Akademii Rolniczej we Wroc³awiu).
4. Prowadzi jedyne w gminie gospodarstwo z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego.
5. Jako nauczyciel (obecnie emeryt) p³aci³ sk³adki ZUS i nie op³aca³ sk³adek KRUS.
6. Odmówiono mu zasi³ku celowego (w wysokoœci 1000 z³) w zwi¹zku z powodzi¹ w 2009 r. z powodu

braku zaœwiadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego potwierdzaj¹cego, ¿e jest rolnikiem
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników b¹dŸ dowodu op³acania sk³adki KRUS.
Dotychczas nie otrzyma³ ¿adnej pomocy ani rekompensaty za oszacowane w protokole klêskowym
szkody popowodziowe.

Bior¹c pod uwagê opisany przypadek, wnoszê o doprecyzowanie w aktach normatywnych minister-
stwa kategorii pojêcia (zawodu) „rolnik” i rozszerzenie jej m.in. o p³atników ZUS oraz o wprowadzenie
niezbêdnych nowelizacji w tym zakresie traktuj¹cych osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹ jednakowo
pod wzglêdem prawnym.

Z wyrazami szacunku
Piotr Wach




