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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
W sprawie problemu z certyfikacją gospodarstw ekologicznych zwracaliśmy się do Pana Ministra kilka-

krotnie. Jednakże, jak wynika z informacji przekazywanych nam przez rolników prowadzących działalność 

ekologiczną, problem certyfikacji produkcji jest nadal nierozwiązany. A dokładnie chodzi o przypadki, kiedy 
rolnicy na przykład nie uiszczą tak zwanej dobrowolnej opłaty za przeprowadzenie kontroli i w tym momen-
cie jednostki certyfikujące wystawiają negatywne opinie, które kierują do ARiMR. Tym samym prowadzi to 

do zwrotu dotychczas otrzymanych dotacji przez rolników, mimo nadal prowadzonej produkcji, posiadania 
odbiorców itd. Trudno zrozumieć takie postępowanie firm certyfikujących i się z nim zgodzić, bowiem mają 

one podpisane umowy cywilnoprawne na świadczenie usług certyfikacji i przeprowadzanie kontroli po uisz-
czeniu dobrowolnych opłat przez rolników. Przecież niewniesienie takiej opłaty przez producenta ekologicz-
nego powinno rodzić zobowiązania cywilne, a nie powodować kary administracyjne w postaci nieotrzymania 

płatności i zwrotu już otrzymanych dopłat. 
Czy Panu Ministrowi są znane takie przypadki? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie wdrożonych roz-

wiązań, a jeśli nie, to prosimy o zweryfikowanie, ilu producentom ekologicznym w ramach płatności rolno-
środowiskowych dotychczas wstrzymano płatności i wystąpiono o zwrot już pobranych w wyniku negatyw-
nych opinii jednostek certyfikujących. Jakiego procenta wszystkich wypłaconych środków dotyczą te przy-
padki? 

Panie Ministrze, w związku z tak dużym ograniczeniem środków unijnych na lata 2014–2020 i idącym za 

tym zmniejszeniem środków krajowych na WPR należałoby uznać za zasadne przeniesienie ciężaru kosztów 

certyfikacji produktów i produkcji ekologicznych dotychczas ponoszonych przez producentów rolników na 

państwo i powołane przez nie służby do kontroli jakości żywności. Dzięki temu koszt certyfikacji nie będzie 
stanowił dodatkowego obciążenia dla rolników i nie będzie znacznie podwyższał kosztów produkcji ekolo-
gicznej. Poza tym korzyści związane ze zmianą systemu będą znacznie przewyższać koszty, tak jest w wielu 
krajach UE-15, gdzie koszty certyfikacji ponosi państwo. Dotychczasowy system, jak wynika z doświadczeń, 
przysparza wielu problemów, łącznie z tym, że prowadzi do zwrotu uzyskanych środków, zatem należy go 

zmienić. Chyba zależy nam na promocji produkcji ekologicznej, która może być szansą na funkcjonowanie 

dla małych gospodarstw. 
Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień i rozważenie zaproponowanego rozwiązania. 
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