
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Bogdana Pęka, Grzegorza Wojciechowskiego,  
Roberta Mamątowa, Wojciecha Skurkiewicza,  

Andrzeja Pająka, Macieja Klimę, Henryka Górskiego,  
Krzysztofa Słonia, Marka Martynowskiego,  

Jana Marię Jackowskiego i Waldemara Kraskę 
na 28. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 marca 2013 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz do prezesa Naj-

wyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 
W odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone 

na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. Pan Minister Rolnictwa zapewnił mnie, że wszystkie 
działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii 
bakterii E. coli były prawidłowe. Tymczasem dowiedziałem się, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli prze-
prowadzona w agencji, a także w jej świętokrzyskim oddziale wykazała bardzo poważne nieprawidłowości, 
głównie w zakresie przekazywania informacji dla rolników, wskutek czego doszło do pominięcia kilku tysię-
cy rolników uprawiających warzywa gruntowe – po prostu nie przekazano im informacji, że mogą ubiegać 
się o odszkodowania. Kontrola NIK potwierdziła więc w całej rozciągłości zarzuty rolników, którzy prote-
stowali w tej sprawie i zwracali się między innymi do mojego biura senatorskiego. Dlaczego w takim razie 
Pan Minister nieprawdziwie zapewniał mnie o tym, że działania agencji były prawidłowe, choć były one nie-
prawidłowe? Jak Pan Minister naprawi potwierdzone przez kontrolę NIK krzywdy kilku tysięcy rolników 
świętokrzyskich, pokrzywdzonych wskutek błędnej informacji? Czy zostanie przywrócony termin do składa-
nia przez nich wniosków o odszkodowania? 

Do Prezesa NIK mamy następujące pytania. Czy błędna informacja dla rolników była przedmiotem ja-
kichś wniosków personalnych, zawiadomień do prokuratury itp.? Czy izba widzi potrzebę naprawienia 
krzywd doznanych przez rolników wskutek błędnej informacji ARR, czy też ma się to skończyć na suchym 
odnotowaniu nieprawidłowości, bez żadnych konsekwencji dla osób odpowiedzialnych i bez żadnej satysfak-
cji dla poszkodowanych rolników? Jakie są wnioski i rekomendacje izby w kwestii odpowiedzialności i na-
prawienia wyrządzonych szkód? 
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