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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zgłaszają się do nas rolnicy z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu przyczyn przedłużających się postępowań 

i długotrwałego rozpoznawania ich spraw, kierowanych do resortu rolnictwa. 
Panie Ministrze, rolnicy nie są w stanie zrozumieć przyczyn postępowania urzędników ministerstwa. Nie-

jednokrotnie nadmierne przedłużanie rozpatrywania spraw powoduje nie tylko niepotrzebne koszty dla rolni-
ka i blokadę funkcjonowania gospodarstwa, ale może też prowadzić wręcz do likwidacji gospodarstw. Znane 
są nam przypadki spraw, które toczą się od lat dziewięćdziesiątych (!). Doskonałym przykładem może być tu 
sprawa o sygn. GZge-057-604-15-4/11. Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że jeden z pracowników Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zajmujący się tą sprawą, może być osobiście zainteresowany jej wyni-
kiem. Prosimy o zbadanie tej okoliczności. Prosimy także o informację, jakie działania zostały podjęte przez 
Pana i podległe Panu ministerstwo celem zakończenia wspomnianej sprawy zgodnie z przepisami prawa. 

Reasumując, z naszego dotychczasowego rozpoznania sytuacji wynika, iż sądy administracyjne wielo-
krotnie zwracały uwagę na nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji, natomiast ministerstwo konsekwent-
nie podtrzymywało swoje błędne stanowisko i nadal wydawało decyzje niezgodne z prawem. Takie przypad-
ki są mi znane z czasów urzędowania w resorcie Pańskiego poprzednika. Mam nadzieję, że Pan pochyli się 
nad tego typu decyzjami i zajmie stanowisko zgodne z obowiązującym prawem. 

Zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: ile obecnie toczy się w ministerstwie rolnic-
twa postępowań, których stroną są rolnicy? Jakich głównie problemów dotyczą prowadzone postępowania? 
Jaki jest średni okres trwania takich postępowań? Czy zamierza Pan zweryfikować te decyzje, co do których 
sądy administracyjne wyraziły zasadne uwagi w swoich orzeczeniach? Czy ministerstwo nadal zamierza 
w tych sprawach obstawać przy stanowisku niekorzystnym dla rolników, pomimo jednoznacznych orzeczeń 
sądów administracyjnych? 

Dodatkowo prosimy Pana Ministra o informacje na temat działań, jakie zostaną podjęte celem zakończe-
nia nadmiernie przedłużających się postępowań administracyjnych w resorcie. 

Z góry dziękujemy za pochylenie się nad przedstawionym problemem dotyczącym wielu rolników i roz-
ważenie zmiany zasad postępowania. 
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