
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Krzysztofa Słonia 
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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do prezesa Naj-
wyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 
Wracamy do bulwersującej sprawy rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji 

rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli 
w 2010 roku. Rolnicy uprawiający ogrody metodą hurtową zostali błędnie poinformowani o tym, że nie mogą 
ubiegać się o odszkodowania. Była to informacja nieprawdziwa, gdyż w rzeczywistości mogli ubiegać się 
o te odszkodowania. 

Pragniemy zapytać Pana Ministra Rolnictwa, czy podjął jakieś działania zmierzające do naprawy skutków 
tego błędu i wypłacenia rolnikom należnych im odszkodowań w tej sprawie, a jeśli tak, to jakie. 

Ponadto pragniemy zapytać, czy Pan Minister bądź polski rząd otrzymali w tej sprawie jakieś oceny czy 
sugestie ze strony Komisji Europejskiej – wiemy, że sprawa była badana. Prosimy o informacje, czy jest ja-
kaś korespondencja Pana Ministra i Komisji w tej sprawie. Jeśli tak, to chcielibyśmy się z nią zapoznać. 

Wiemy również, że sprawa ta była badana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Pana Prezesa chcielibyśmy za-
pytać o to, czy znane są już wyniki tej kontroli, a jeśli nie, to kiedy można ich oczekiwać. 

Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi chcielibyśmy dodatkowo zapytać o kwestie wydawania certyfika-
tów rolnikom, bowiem docierają do nas informacje o tym, że w innych krajach członkowskich, na przykład 
w Danii, rolnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z wydaniem certyfikatów. Czy zdaniem Pana Mini-
stra fakt, iż jedni rolnicy w UE ponoszą koszty certyfikowania swoich produktów, a inni nie, nie jest przeja-
wem nierównej konkurencji rolników na wspólnym rynku? I czy to, że niektóre kraje członkowskie wspierają 
finansowo wydawanie takich certyfikatów, nie jest zakazaną przez Wspólnotę formą dodatkowej pomocy 
publicznej dla rolnictwa? 

Z poważaniem 
Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




