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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra z zapytaniami i proœbami o rozwa¿enie mo¿liwoœci

udzielenia pomocy beneficjentom programu „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, którzy nie s¹ w sta-
nie, nie z powodu w³asnych b³êdów i zaniedbañ, co podkreœlam, wype³niæ podpisanej z ARiMR umowy
o dofinansowanie. Jeszcze raz pragnê podkreœliæ, i¿ w wyniku zmiany ustawy o systemie oœwiaty w roku
2007, a wiêc w momencie kiedy wszyscy, podkreœlam, wszyscy beneficjenci mieli podpisane z ARiMR
umowy o dofinansowanie, zniesiono mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ rolniczych poprzez ukoñczenie
kursu eksternistycznego.

Panie Ministrze, mimo wielokrotnie wysy³anych zapytañ nigdy nie otrzyma³em odpowiedzi, jak to jest
mo¿liwie, ¿e prawo dzia³a wstecz, i ¿e nie zapewniono tym m³odym ludziom innego, alternatywnego roz-
wi¹zania, tylko pozostawiono ich samym sobie! Dlaczego urzêdnicy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wykazali siê kompletnym brakiem odpowiedzialnoœci i nie sygnalizowali Ministerstwu Edukacji Na-
rodowej podczas zmiany ustawy o systemie edukacji w ramach konsultacji resortowych takiego zagro¿e-
nia i problemu?! Jak wynika z informacji ministerstwa edukacji, resort rolnictwa nie mia³ ¿adnych uwag.
Jak to mo¿liwe, ¿e resort, który ma dbaæ o sprawy wsi i rolników, zamiast pomagaæ, szkodzi?!!

Do mojego biura zg³asza siê coraz wiêcej zdesperowanych m³odych rolników, którzy otrzymuj¹ wez-
wania z ARiMR do zwrotu otrzymanej pomocy w zwi¹zku z niedope³nieniem warunków umowy, to zna-
czy nieuzupe³nieniem wykszta³cenia. Tylko ¿e oni chc¹ to wykszta³cenie uzupe³niæ, ale nie maj¹ takiej
mo¿liwoœci, bo przecie¿ sami sobie kursów nie zorganizuj¹ i egzaminów nie przeprowadz¹.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, dlaczego Pan Minister, jako osoba nadzoruj¹ca system oœwia-
ty rolniczej, nie rozwi¹za³ tego problemu. Dlaczego stosuje Pan rozwi¹zanie najprostsze, to znaczy rêka-
mi podleg³ych mu urzêdników ARiMR odbiera tym m³odym ludziom przyznane i bardzo czêsto
zainwestowane w gospodarstwo dofinansowania? Otó¿ pragnê podkreœliæ, i¿ wiêkszoœæ z tych m³odych
ludzi inwestowa³o te pieni¹dze w swoje gospodarstwa, czyni¹c je bardziej konkurencyjnymi i ekonomi-
cznie ¿ywotnymi, co potwierdzaj¹ stosownymi dokumentami ksiêgowymi, to jest fakturami. Czy Pan
Minister nie widzi zagro¿enia, nie widzi, ¿e ¿¹danie zwrotu premii wraz z odsetkami spowoduje groŸbê
upadku wielu prowadzonych przez m³odych ludzi gospodarstw? Co wiêcej, zniechêci tych ludzi do pro-
wadzenia gospodarstw i porzuc¹ oni to niejednokrotnie od pokoleñ uprawiane zajêcie, zasilaj¹c rzesze
bezrobotnych na obszarach wiejskich. Czy zdaniem Pana Ministra nie zatrzyma to wymiany pokolenio-
wej w gospodarstwach? A to by³ przecie¿ jeden z priorytetów programu rozwoju obszarów wiejskich. Czy
zdaniem Pana Ministra w obecnej sytuacji wszystkie cele stawiane przed programem „U³atwienie startu
m³odym rolnikom” zostan¹ wype³nione?

Ponownie zwracam siê do Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy w zwi¹zku z tak licznymi sprawami o zwrot premii nie by³aby zasadna zmiana stanowiska

ARiMR w sprawie zaliczenia do tych piêciu lat okresu od chwili przejêcia gospodarstwa do chwili podpi-
sania umowy z ARiMR? Chodzi o okres piêciu lat konieczny do uzyskania kwalifikacji rolniczych i rozli-
czenia pomocy. Proszê o uzasadnienie odpowiedzi.

2. Ilu m³odym rolnikom skrócono wymagany okres uzyskania wykszta³cenia? Od ilu z nich ARiMR
za¿¹da³a zwrotu przyznanej pomocy?

3. Ilu m³odym rolnikom skrócono okres, po którym nastêpuje rozliczenie z ARiMR? Od ilu z nich
ARiMR za¿¹da³a zwrotu przyznanej pomocy?

4. Czy nie jest Panu Ministrowi wstyd, jako rolnikowi i ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, z powodu stano-
wiska, jakie Pañski resort zaj¹³ w tej sprawie mimo wielokrotnych informacji o krzywdzeniu m³odych rolni-
ków przez ARiMR i MRiRW, zawartych chocia¿by w wielu moich kierowanych do Pana oœwiadczeniach?

Proszê Pana Ministra o rzetelne ustosunkowanie siê do sprawy zwrotu premii przez m³odych rolni-
ków, gdy¿ na tê odpowiedŸ z niecierpliwoœci¹ oczekuje wielu niepewnych swego losu i losu swojego go-
spodarstwa m³odych rolników.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




