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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wed³ug rozporz¹dzeñ dotycz¹cych szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finanso-

wej w ramach dzia³añ objêtych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, by wnios-
kodawcê uznaæ za rolnika, wymaga siê od niego jednej z kwalifikacji: wykszta³cenia wy¿szego lub
œredniego rolniczego, zawodowego oraz odpowiedniego sta¿u pracy. W rzeczywistoœci oznacza to, i¿ jeœli
wnioskodawca posiada wykszta³cenie wy¿sze, to nie jest ono uznawane za wystarczaj¹ce do prowadze-
nia gospodarstwa, lub jeœli posiada ukoñczon¹ szko³ê œredni¹, np. liceum, i zasadnicz¹ zawodow¹ o kie-
runku rolniczym, to nie jest to traktowane jako wykszta³cenie œrednie rolnicze. Prosimy o wyjaœnienie:
dlaczego? Przecie¿ niejednokrotnie liczba godzin przedmiotów kierunkowych w szko³ach zawodowych
jest znacznie wiêksza ni¿ w szko³ach licealnych. Co wiêcej, prosimy o wyjaœnienie kwestii przerwania
nauki – bo z interpretacj¹ mówi¹c¹ o tym te¿ siê zetknêliœmy – w przypadku rolnika, który uzyska³ tytu³
magistra 1,5 roku po uzyskaniu absolutorium na studiach, jednak¿e w tym czasie podj¹³ studia podyp-
lomowe. Czemu uwa¿a siê, ¿e przerwa³ naukê?

Prosimy tak¿e o informacje, na jakiej podstawie ustala siê wymagany sta¿ pracy niezbêdny do uzys-
kania kwalifikacji rolniczych. Z informacji nam dostêpnych oraz z w³asnego doœwiadczenia wiemy, ¿e
niejednokrotnie osoba, za któr¹ by³y op³acane sk³adki KRUS, nie pracowa³a w gospodarstwie, a wielu
rolników w gospodarstwie pracowa³o – co mog¹ potwierdziæ s¹siedzi, którzy widzieli ich pracuj¹cych
w gospodarstwie – ale niestety ze wzglêdu na trudnoœci finansowe nie by³o w stanie op³acaæ sk³adek
KRUS. Jak w takich sytuacjach ustala siê doœwiadczenie zawodowe w przypadku ubiegania siê o dofi-
nansowanie? Jak siê do tego stosuje przepisy UE, które mówi¹ o niezbêdnej wiedzy i doœwiadczeniu?
Przecie¿ wiêksz¹ wiedzê i doœwiadczenie ma ten rolnik, który de facto pracowa³ w gospodarstwie. Dla-
czego w takich sytuacjach stosuje siê prawo krajowe z pominiêciem prawa unijnego, które ma wy¿szoœæ
nad krajowym?

Dodatkowo prosimy ministra rolnictwa o wyjaœnienie pojêcia „aktywny rolnik (aktywny zawodowo
rolnik)”, które pojawia siê w nomenklaturze Unii Europejskiej dotycz¹cej Perspektywy Finansowej
2014–2020. KE w prezentowanych propozycjach zaznacza, i¿ w przysz³oœci dop³aty bezpoœrednie i dofi-
nansowania z programów strukturalnych bêd¹ przeznaczone dla aktywnych rolników.

Zwracamy siê z proœb¹ do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wyjaœnienie kwestii metodologii liczenia
parytetu dochodów rolników w porównaniu z dochodami rodzin pracowniczych oraz o zaprezentowanie
sposobu liczenia przez resort rolnictwa przeciêtnego dochodu przypadaj¹cego na gospodarstwo i na
osobê w gospodarstwach rolników, a tak¿e wielkoœci udzia³u w tych dochodach œrodków unijnych.

Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie powy¿szych kwestii.
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