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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Polski rząd musi zwrócić 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych - zdecydowała pod koniec lutego 

bieżącego roku Komisja Europejska. Jest to kara między innymi za złe zarządzanie środkami z Brukseli 
i opóźnienia w wypłacaniu rolniczych emerytur. 

Większość środków musimy zwrócić z powodu nieprawidłowości w zarządzaniu systemem wczesnych 
emerytur, bowiem polskie władze nie przestrzegały przepisu mówiącego o tym, że trzeba uprzednio spraw-
dzić, czy dana osoba naprawdę była producentem rolnym. Kolejne tysiące euro musimy zwrócić do budżetu 
UE z powodu opóźnień w przekazywaniu dopłat producentom owoców i warzyw oraz uchybień w kontrolach 
księgowych. 

Panie Ministrze, Komisja Europejska po raz kolejny stawia zarzuty nie polskim rolnikom, ale polskiej 
administracji. Spóźniony wniosek w sprawie tytoniu, okrojony budżet na dopłaty w nowej perspektywie fi-
nansowej, a teraz nieprawidłowości w rentach strukturalnych. Ile jeszcze będzie błędów administracji?  

Panie Ministrze, jak długo jeszcze polscy rolnicy będą ponosić konsekwencje niekompetencji administra-
cji? Jeśli rolnik pomyli się we wniosku o dopłaty, w wyniku zawiadomienia do prokuratury często ma postę-
powanie o wyłudzenie środków publicznych. Czy kiedykolwiek administracja poniesie koszty niedopełnienia 
obowiązków wobec rolników? To administracja jest dla rolników, a nie odwrotnie. Chyba że się mylimy, a 
jeśli tak, to prosimy, Panie Ministrze, wyprowadzić nas z błędu. 

Na koniec prosimy Pana Ministra o szczegółowe informacje odnośnie do wielkości środków z budżetu na 
lata 2007-2013 oraz za lata 2004-2006 zwróconych do Komisji Europejskiej, a w szczególności o podanie 
powodów zwrotu i konsekwencji dla polskiego budżetu na politykę rolną oraz dla beneficjentów tego budże-
tu. 
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