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Pan 

dr Marek Sawicki 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szanowny Panie Ministrze 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają liczne wystąpienia osób, którym odmówiono 

przyznania pomocy finansowej w związku z niespełnieniem warunków rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 200, poz. 1443 ze 

zm.). 

. Prawną podstawę wydania powyższego rozporządzenia stanowi przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 

ze zm.). Zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w przedmiotowym zakresie 

normuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1). 

Warunki przyznania premii szczegółowo reguluje przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa. W rozumieniu przepisów rozporządzenia „młodymi rolnikami" są osoby, które - z 

zastrzeżeniem § 7 rozporządzenia - do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły 

działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpoczną prowadzenie działalności rolniczej w 

gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego oraz spełniają dalsze kryteria. 

Dopuszcza się jednakże przyznanie pomocy finansowej osobie fizycznej, która przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w 

gospodarstwie rolnym nabytym w drodze darowizny po ukończeniu 18 roku życia w trakcie nauki 

na uczelni - wyłącznie w trakcie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
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jednolitych studiów magisterskich (§ 7 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa). Nadto, 

regulacja powyższego przepisu dotyczy kręgu podmiotów, które nie miały przerw w nauce, a w 

przypadku kontynuowania nauki na uczelni - podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania 

świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego, przy czym nauka trwała nie dłużej niż do 26 

roku życia. 

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudził fakt, iż cytowana wyżej regulacja 

adresowana jest wyłącznie do osób, które odbywają naukę na uczelni w trybie stacjonarnym -

zakres podmiotowy rozporządzenia jest zatem znacznie zawężony. W ocenie podmiotów nie 

objętych dyspozycją § 7 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, przedmiotowy warunek odbywania nauki 

na uczelni w systemie stacjonarnym na tożsamym kierunku studiów stanowi poważne utrudnienie w 

uzyskaniu pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 14, poz. 147) zwracam się z 

prośbą do Pana Ministra o rozważenie podniesionej kwestii oraz wskazanie ratio legis dokonanego 

rozróżnienia pomiędzy wymienionymi kategoriami osób. W szczególności proszę o 

poinformowanie mnie, czy przygotowanie zawodowe podmiotów odbywających naukę na uczelni 

w systemie niestacjonarnym na kierunku uznanym za wyższe wykształcenie rolnicze jest zdaniem 

Pana Ministra wystarczające do objęcia tych osób regulacją § 7 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


