
Stanowisko III Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
VI kadencji z dnia 19 czerwca 2020 roku 

w sprawie niewywiązywania się przez państwo z zobowiązań 
podejmowanych wobec rolników poszkodowanych przez klęskę suszy 

i inne negatywne zjawiska na rynku rolnym 
 
 

 

Ubiegłoroczna klęska suszy wielkopolskich rolników dotknęła w największym stopniu. Ponad 

83,5 tys. z nich złożyło wnioski o oszacowanie strat. Powołane przez Wojewodę Wielkopolskiego 

komisje stwierdziły uszkodzenie 1,3 mln ha upraw. Suma oszacowanych strat to blisko 1,7 mld zł. O 

nadzwyczajną pomoc państwa wystąpiło blisko 73 tys. poszkodowanych. Łączna kwota 

wnioskowanej pomocy opiewa na 627,5 mln zł. 

Ze względu na skalę zjawiska procedura akceptowania protokołów klęskowych przez Wojewodę 

Wielkopolskiego uległa znacznemu wydłużeniu i zakończyła się dopiero na początku 2020 roku. 

Rolnicy czekając na protokoły opóźniali złożenie wniosków o pomoc. Tymczasem w innych 

województwach nabór przebiegł bardzo sprawnie i z tego powodu tamtejsi rolnicy, mimo że 

poszkodowani w znacznie mniejszym stopniu, pomoc uzyskali w pierwszej kolejności, wyczerpując 

pulę środków przeznaczonych do wypłaty w roku ubiegłym. 

W tej sytuacji Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej kilkakrotnie podejmował interwencje 

zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i centralnym. Dotyczyły one zarówno wydłużenia terminu 

wnioskowania o pomoc, jak i uruchomienia kolejnych transzy pomocy, by jak najszybciej trafiła 

ona do poszkodowanych. Niestety, nasze apele spotykały się co najwyżej z ogólnikowymi 

odpowiedziami nie zawierającymi żadnych konkretów. Tymczasem w atmosferze zbliżających się 

wyborów prezydenckich wysocy rangą politycy zapewniali, że realizacja programu pomocy dobiega 

końca i wkrótce brakujące kwoty trafią na konta rolników. 

Skalę problemu uwidocznił dopiero Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który w odpowiedzi na nasze pismo przekazał 

informacje, z których wynika, że w regionie do wypłaty pozostało jeszcze około 292,3 mln zł. 

Stanowi to 47% potrzeb. Kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytania o datę 

zakończenia programu pomocy nadal pozostają bez odpowiedzi. Niepublikowane oficjalnie 

wypowiedzi wysokich urzędników ministerialnych wskazują jednak, że znalezienie brakujących 

środków wymagać będzie nowelizacji budżetu państwa, gdyż pieniądze przeznaczone na pomoc 

suszową zostały wydane na walkę z koronawirusem. 

Niepokój budzą także kolejne doniesienia świadczące o niezrealizowaniu w najbliższej 

przyszłości innych obietnic dawanych rolnikom przez polski rząd. Nie będzie dodatkowej kwoty 

150 mln zł zapowiadanej na dopłaty do ubezpieczeń w obecnej turze zawierania umów. Nie będzie 

bezzwrotnych dotacji na niwelowanie skutków tegorocznych klęsk w rolnictwie, nie będzie dopłat 

na niwelowanie spadku cen żywca wieprzowego pochodzącego z niebieskiej strefy ASF. 

Przedstawione wyżej fakty upoważniają Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej do 

wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec przesuwania na dalszy plan realizacji zaległości wobec 

wielkopolskich rolników. Pod adresem polskiego rządu kierujemy żądanie niezwłocznego podjęcia 



wszelkich działań koniecznych do pełnego zrealizowania zobowiązań, szczególnie tych podjętych 

po ubiegłorocznej klęsce suszy. Pieniądze pochodzące z przedmiotowej dotacji są rolnikom 

niezbędne do utrzymania płynności finansowej gospodarstw, szczególnie teraz, w okresie 

wzmożonych wydatków na zakup środków produkcji. O wysokim znaczeniu dla poszkodowanych 

tej formy pomocy państwa świadczy bardzo umiarkowane zainteresowanie preferencyjnymi 

kredytami na wznowienie produkcji, które wynika przede wszystkim z wysokiego stopnia 

zadłużenia wielkopolskich gospodarstw rolnych koniecznego do utrzymania produkcji rolnej na 

odpowiednim poziomie. 

Wielkopolska Izba Rolnicza, delegując wszystkich członków Rad Powiatowych do prac w 

gminnych zespołach komisji klęskowej, daje wyraz znaczeniu, jakie przykłada do jak 

najsprawniejszej obsługi rolników poszkodowanych przez zjawiska atmosferyczne o charakterze 

klęski. Wielkopolska, jako czołowy w kraju region intensywnej produkcji rolnej, powinna wymagać 

szczególnego zainteresowania także przez władze centralne, by zapewnić Polsce wysoki poziom 

bezpieczeństwa żywnościowego. 


