
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 332 

Wójta Gminy Mielec 

z dnia 30 listopada 2017 r.

WZÓR 4

limę (imiona) i nazwisko (miej SCO WOŚĆ, data)

Miejsce zamieszkania 1

Dowód osobisty Nr

PESEL

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

(art 6 ust 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. V. z 2017 r., poz. 2196) 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego2 za składanie fałszywych oświadczeń,

oświadczam,

1. że posiadam kwalifikacje rolnicze, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
0 kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa
1 Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012, poz. 109)*:

1) 1__1 wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe........................................................................
................................................................................................................................................ lub

2) LJ wykształcenie rolnicze średnie................................................................................................
...............................................................................................................................................  lub

3) LJ wykształcenie rolnicze wyższe...................................................................................................
.................................................................................................................................................  lub

4) LJ tytuł kwalifikacyjny/tytuł zawodowy/tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia 
działalności rolniczej** oraz co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie3....................................................................................................................................  lub

5) LJ wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie3 
......................................................................................................................................................  albo

6) LJ wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem 
.......................................................................................................  albo

7) LJ wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie3 
..............................................................................................................................................  lub

8) LJ wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż 
pracy w rolnictwie3...........................................................................................

* proszę zaznaczyć odpowiedni punkt oraz uzupełnić dane dot. posiadanego wykształcenia. Informacje dodatkowe dotyczące wykształcenia 
i stażu pracy zawiera załącznik do Wzoru 4
** niepotrzebne skreślić

1 Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy zdnia llkw ietn ia  2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z2017r. poz.2196) dowodem potwierdzającym
zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

2 Art.233 §1 KK Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3 W przypadku konieczności udokumentowania stażu pracy w rolnictwie należy dodatkowo dostarczyć dokumenty
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2. że posiadam............- letni staż pracy, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196), w okresie którym4*:

1) L— 1 Podlegałam/em ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) 1— 1 Prowadziłam/em działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha 
stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub 
dzierżawy lub

3) 1— 1 Byłam/em zatrudniona/y w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub

4) 1__ 1 Wykonywałam/em pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka
spółdzielni produkcji rolnej lub

5) 1— 1 Odbyłam/em staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rvnku nracv (t.i. Dz. U. z  2017 r. voz. 1065 ze zm.). obejmujący wykonywanie 
czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

* proszę zaznaczyć odpowiedni punkt. Informacje dodatkowe dotyczące wykształcenia i stażu pracy zawiera załącznik do Wzoru 4

Miejscowość i data

Podpis

Załączniki do oświadczenia:

1. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje rolnicze, oryginały należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do licytacji.; 4

4 W przypadku posiadanych kwalifikacji rolniczych, o których mowa w ust. 1, pkt 4, 5, 7, 8 należy udzielić informacji dotyczących stażu pracy 
w rolnictwie oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy, o których mowa w ust. 2 załącznika do Wzoru 4
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Załącznik do 
WZORU 4

INFORMACJE DODATKOWE

1 .  KW ALIFIKACJE ROLNICZE:
Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109) 
dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. 
a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196) , 
w zakresie wykształcenia rolniczego’.

1) wyższego - jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku wymienionym w§ 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą cytowanego wyżej

zgodnie, z którym:
1. Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie 
wykształcenia wyższego rolniczego, są:
1) rolnictwo;
2) ogrodnictwo;
3) weterynaria;
4) technika rolnicza i leśna;
5) zootechnika;
6) architektura krajobrazu;
7) rybactwo.
2. Wprzypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w ust. 1, za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego uznaje się 
ukończenie kierunku studiów, dla którego program kształcenia lub zakres kształcenia obejmują treści związane z działalnością wytwórczą 
w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, w wymiarze łącznym co 
najmniej 120 godzin.

2)średniego - jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie wymienionym w § 
3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych 
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą cytowanego wyżej, albo - w przypadku gdy na świadectwie 
ukończenia szkoły brak jest informacji o zawodzie - świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem, o którym mowa 
w§ 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), potwierdzającym, że absolwent kształcił się w zawodzie 
wymienionym w ww. § 3 pkt 1

Zawody wymienione w § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji
rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 109):
a) technik rolnik,
b) technik ogrodnik,
c) technik architektury krajobrazu,
d) technik hodowca o specjalności: hodowla drobiu lub hodowla zwierząt,
e) technik hodowca koni,
f)  technik pszczelarz,
g) technik rybactwa śródlądowego - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb,
h) technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla zwierząt,
i) technik ekonomista o specjalności: ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych lub rachunkowość i rynek rolny,
j)  technik towaroznawca o specjalności surowce rolne,
k) technik agrobiznesu,
l) technik mechanizacji rolnictwa,
m) technik melioracji wodnych,
n) technik inżynierii środowiska i melioracji,
o) technik turystyki wiejskiej,
p) technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze;_____________________________

3) zasadniczego zawodowego - jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub 
dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą cytowanego wyżej tj.
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Zawody wymienione w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 109):
a) rolnik,
b) ogrodnik,
c) pszczelarz,
d) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
e) rybak śródlądowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb, 
j)  mechanik maszyn rolniczych,
g) mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze,
h> rolnik mechanizator.________________________________________________________________________  ____________________

1.1 Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. 
b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196) , 
w zakresie tytułu kwalifikacyjnego łub tytułu zawodowego, lub tytułu zawodowego mistrza w zawodzie 
przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, jest świadectwo z tytułem wykwalifikowanego 
robotnika lub dyplom z tytułem mistrza, w zawodzie wymienionym w § 5, wydane przez państwową 
komisję egzaminacyjną, lub świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu 
przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego.

Zawody wymienione w § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych 
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012 r. poz. 109):
1) rolnik;
2) wykwalifikowany rolnik;
3) mistrz rolnik;
4) rolnik upraw polowych: wykwalifikowany rolnik upraw polowych lub mistrz - rolnik upraw polowych;
5) rolnik łąkarz: wykwalifikowany rolnik łąkarz lub mistrz - rolnik łąkarz;
6) rolnik chmielarz: wykwalifikowany rolnik chmielarz lub mistrz - rolnik chmielarz;
7) rolnik hodowca bydła: wykwalifikowany rolnik hodowca bydła lub mistrz - rolnik hodowca bydła;
8) rolnik hodowca trzody chlewnej: wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej lub mistrz - rolnik hodowca trzody chlewnej;
9) rolnik hodowca owiec: wykwalifikowany rolnik hodowca owiec lub mistrz - rolnik hodowca owiec;
10) rolnik hodowca koni: wykwalifikowany rolnik hodowca koni lub mistrz - rolnik hodowca koni;
11) hodowca drobiu: wykwalifikowany hodowca drobiu lub mistrz - hodowca drobiu;
12) hodowca zwierząt futerkowych: wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych lub mistrz - hodowca zwierząt futerkowych;
13) pszczelarz;
14) wykwalifikowany pszczelarz;
15) mistrz pszczelarz;
16) ogrodnik;
17) wykwalifikowany ogrodnik;
18) mistrz ogrodnik;
19) ogrodnik sadownik: wykwalifikowany ogrodnik sadownik lub mistrz - ogrodnik sadownik;
20) ogrodnik szkółkarz: wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz lub mistrz - ogrodnik szkółkarz;
21) ogrodnik warzywnik: wykwalifikowany ogrodnik warzywnik lub mistrz - ogrodnik warzywnik;
22) ogrodnik upraw kwiaciarskich: wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich lub mistrz - ogrodnik upraw kwiaciarskich;
23) ogrodnik pieczarkarz: wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz lub mistrz - ogrodnik pieczarkarz;
24) traktorzysta - wykwalifikowany traktorzysta;
25) traktorzysta kombajnista - wykwalifikowany traktorzysta kombajnista;
26) rolnik obsługi maszyn rolniczych - mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych;
27) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
28) wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
29) mistrz - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
30) rybak stawowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: wykwalifikowany rybak stawowy lub 
mistrz - rybak stawowy;
31) rybak jeziorowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: wykwalifikowany rybak jeziorowy lub 
mistrz - rybak jeziorowy;
32) rybak rzeczny - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb: wykwalifikowany rybak rzeczny lub mistrz - 
rybak rzeczny;
33) rybak śródlądowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb;
34) absolwent zespołu przysposobienia rolniczego;
35 ) absolwent szkoły przysposobienia rolniczego. ____________________________________

1.2 Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c
ustawy, w zakresie:

1) wykształcenia innego niż rolnicze, w przypadku wykształcenia:
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a) wyższego - jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
na kierunku innym niż wymieniony w§ 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. 
poz. 109), o których mowa wyżej,

b) średniego - jest świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum technicznego, 
średniego liceum zawodowego albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 
dającej wykształcenie średnie,

c) zasadniczego zawodowego - jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej
wykształcenie zasadnicze zawodowe;

2) ukończenia studiów podyplomowych związanych z rolnictwem - jest świadectwo ich ukończenia wraz 
z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

1.3 Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. 
d ustawy, w zakresie:
1) wykształcenia podstawowego - jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) gimnazjalnego - jest świadectwo ukończenia gimnazjum;
3) zasadniczego zawodowego - jest świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, dającej

wykształcenie zasadnicze zawodowe.

2. STA Ż PR A C Y :

Zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109) 
dowodem potwierdzającym posiadane kwalifikacje rolnicze, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b-d 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196), w zakresie 
posiadanego stażu w rolnictwie jest:
1) przy podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników -  zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej 

KRUS;
2) przy prowadzeniu przez osobę przejmującą gospodarstwo rolne działalności rolniczej w gospodarstwie 

rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszących co najmniej 1 ha będącym:
a) jej własnością - jest:

- akt notarialny,
- prawomocne orzeczenie sądu,
- wypis z księgi wieczystej,
- wypis z ewidencji gruntów i budynków,
- zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
-inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego 

gospodarstwa rolnego;
b) przedmiotem użytkowania wieczystego -  jest jeden z ww. dokumentów wymienionych w lit. a tire pierwsze- 
czwarte,
c) przedmiotem dzierżawy -  jest jeden z ww. dokumentów wymienionych w lit. a tire pierwsze-czwarte lub 
kopia umowy dzierżawy z datą pewną,

3) przy zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, 
przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej -  świadectwo pracy;

4) przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka 
spółdzielni produkcji rolnej -  zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

5) przy odbyciu stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) obejmującego wykonywanie 
czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej -  zaświadczenie o odbyciu stażu.
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