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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do prezesa Najwy¿szej Izby
Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy siê do Pana Premiera z proœb¹ o wyjaœnienie rozbie¿noœci w stanowiskach ministra rolni-

ctwa i rozwoju wsi oraz ministra edukacji narodowej co do równorzêdnoœci wykszta³cenia. Problem ten
dotyczy szczególnie wnioskodawców aplikuj¹cych o fundusze strukturalne, a konkretnie chodzi o wy-
kszta³cenie, które uznaje siê za odpowiednie kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia dzia³al-
noœci rolniczej. Bezsporne jest, ¿e wykszta³cenie uzyskane w liceum zawodowym o kierunku rolniczym
jest wystarczaj¹ce, co potwierdzaj¹ stosowne przepisy.

Z informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, ¿e identyczne wykszta³cenie uzyskuj¹ ab-
solwent liceum zawodowego oraz absolwent, który ³¹cznie ukoñczy³ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ i li-
ceum ogólnokszta³c¹ce. Jednak minister rolnictwa wyjaœnia w odpowiedziach na oœwiadczenia i pisma
w tej sprawie, ¿e wykszta³cenie uzyskane w liceum zawodowym jest wykszta³ceniem œrednim zawodo-
wym, natomiast identyczne wykszta³cenie, jednak uzyskane w liceum ogólnokszta³c¹cym i zasadniczej
szkole zawodowej, nie jest wykszta³ceniem œrednim.

Uprzejmie prosimy o wyjaœnienie tej rozbie¿noœci, a w szczególnoœci o informacjê, dlaczego identycz-
ne wykszta³cenie jest traktowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi raz jako œrednie wykszta³cenie
rolnicze, a drugi raz jako zasadnicze wykszta³cenie rolnicze.

Dodatkowo prosimy o sprawdzenie, czy w tym wypadku nie nast¹pi³a celowa b³êdna interpretacja
prawa na szkodê beneficjentów, którzy w okresie piêciu lat karencji w zakresie wykszta³cenia mog¹ uzy-
skaæ wykszta³cenie œrednie ogólnokszta³c¹ce i w zakresie zasadniczej szko³y rolniczej, natomiast we-
d³ug interpretacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi nie maj¹ mo¿liwoœci uzyskania w tym okresie
wykszta³cenia œredniego. Nadmieniamy, ¿e pomoc m³odym rolnikom by³a udzielana pod koniec roku
2004, ju¿ po rozpoczêciu roku szkolnego. Oznacza to, ¿e na uzupe³nienie wykszta³cenia pozosta³y jedy-
nie cztery lata szkolne.

Z uwagi na znaczn¹ liczbê poszkodowanych m³odych rolników kierujemy do prezesa Najwy¿szej Izby
Kontroli sugestiê przeprowadzenia kontroli prawid³owoœci postêpowania organów administracji w tym
zakresie.
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