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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0952/2011, którą złożyła Zofia Kalasa (Polska) w sprawie sytuacji
panującej w mieście Mordy we wschodniej części Polski 

1. Streszczenie petycji

Połowa tekstu petycji pochodzi z kwietnia 2010 r. i dotyczy rzekomych nieprawidłowości 
w rozdawaniu przez władze żywności finansowanej ze środków UE i przeznaczonej dla osób 
w niekorzystnej sytuacji społecznej. W drugiej części petycji składająca petycję kieruje słowa 
krytyki pod adresem władz lokalnych, swoich sąsiadów i policji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Państwa członkowskie uczestniczące w europejskim programie pomocy żywnościowej dla 
osób najbardziej potrzebujących są odpowiedzialne za realizację programu na swoim 
terytorium, w tym za przyjęcie kryteriów kwalifikowalności, jakie muszą spełnić odbiorcy 
pomocy i jakie mieszczą się w szerokiej definicji, o której mowa w art. 1 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 807/20101ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności 
z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii.

Zgodnie z informacjami, jakie przekazały Komisji władze krajowe odpowiedzialne za 

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:PL:PDF.
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realizację programu w Polsce, otrzymujące pomoc osoby najbardziej potrzebujące wybierane 
są przez organizacje charytatywne i lokalne organizacje społeczne spośród osób 
uprawnionych do pomocy socjalnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia tego, że produkty objęte skupem 
interwencyjnym są przekazywane do wykorzystania i służą celom programu. Ponadto są 
odpowiedzialne za przeprowadzenie odpowiednich kontroli i nadzór na wszystkich etapach 
procesu wykonania planu i na wszystkich poziomach łańcucha dystrybucji1, a także za 
nakładanie kar w przypadku nieprawidłowości2.

Wniosek

Składająca petycję powinna zwrócić się ze skargą do krajowych władz odpowiedzialnych za 
realizację programu, czyli do polskiej Agencji Rynku Rolnego3.

                                               
1Art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.
2Art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.
3Agencja Rynku Rolnego, Biuro Wspierania Konsumpcji, http://www.arr.gov.pl/


