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Szanowny Panie Ministrze! 

 

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z zaniepokojeniem przyjmuje napływające z wielu gmin 

informacje o problemach z szacowaniem szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. 

Najpoważniejszy z nich dotyczy odmowy wójtów/burmistrzów wysyłania komisji do szacowania 

zakresu i wysokości strat na polach rolników. Powołują się oni na stanowisko wojewody (zbieżne z 

poglądem Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), że nie ma podstaw 

prawnych do szacowania strat powstałych w wyniku suszy w tych gminach, w których Monitoring 

Suszy Rolniczej w Polsce prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach nie wykazuje występowania tego zjawiska. 

Naszym zdaniem błędne jest powoływanie się w tym względzie na zapisy § 2 ust 1 pkt 3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepis 

ten stanowi bowiem, że definicja niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ma 

zastosowanie jedynie przy ubieganiu się poszkodowanego o pomoc kredytową na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły 

szkody. Tymczasem nie jest to jedyna forma pomocy oferowana poszkodowanym. Pomoc taką 

oferują także inne instytucje, np. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja 

Nieruchomości Rolnych czy Gminy. Wnioskując o pozakredytowe formy pomocy rolnik zobowiązany 

jest wykazać wystąpienie skutków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i do tego celu jest mu 

niezbędny protokół oszacowania strat wykonany przez tzw. gminną komisję klęskową. Płynące 

z resortu rolnictwa stanowisko blokujące prace komisji w gminach nie ujętych w monitoringu suszy 

jest działaniem na szkodę rolników, których dotknęły skutki zjawiska atmosferycznego widocznego 

dla wszystkich, tylko nie dla stanowiących przepisy. 

Zarząd WIR stoi na stanowisku, że najbardziej właściwą drogą postępowania w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek szkód jest oszacowanie ich podczas oględzin uszkodzonych plantacji. Na 

problem ten zwrócił także uwagę, m.in. Wójt Gminy Szydłowo w przekazanym nam do wiadomości 

piśmie do Wojewody Wielkopolskiego. W gminie tej, dla której monitoring nie wykazuje 

wystąpienia suszy rolniczej „straty i zniszczenia spowodowane suszą są znaczne, zwłaszcza 

w zasiewach wiosennych”. W dalszej części pisma Wójt stwierdza, że najbliższa stacja 



meteorologiczna znajduje się ok. 100 km od gminy, co w opinii rolników, podważa wiarygodność 

tego monitoringu. 

Popierając ten pogląd pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden negatywny aspekt monitoringu 

prowadzonego przez IUNG. Otóż pomija on badanie klimatycznego bilansu wodnego dla pewnych 

roślin, np. kukurydzy na glebach lekkich uznając, że na tej kategorii gleby uprawa jest niewskazana. 

Tymczasem w Wielkopolsce zdecydowana większość to gleby lekkie i rolnicy prowadzący chów 

zwierząt z konieczności uprawiają kukurydzę (i inne rośliny) na niezalecanych kompleksach 

glebowych. Czynią to od pokoleń, godząc się z faktem, że nigdy nie osiągną takich plonów, jak 

rolnicy gospodarujący na glebach lepszej jakości. I to właśnie im w latach klęskowych powinno się 

stworzyć możliwość skorzystania z pomocy, bo przecież uprawy na niezalecanych kompleksach 

prowadzą z konieczności, a nie po to by wyłudzać pomoc. Wyrażamy nadzieję, że prowadzona przez 

izby rolnicze szeroka fala krytyki wobec stosowanego obecnie systemu monitorowania suszy 

rolniczej i szacowania jej skutków przyniesie spodziewane efekty, co umożliwi sprawną obsługę 

rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia tej klęski. 

Zwracając uwagę na wyżej przedstawione problemy, dodatkowo pogłębione przez brak 

jednolitych przepisów regulujących prace komisji klęskowych od strony organizacyjnej i finansowej, 

o czym pisaliśmy w przekazanym do wiadomości Pana Ministra piśmie do Pani Premier Ewy Kopacz 

(WIR.BW.KP.2400.2015 z dnia 24 lipca br.), Zarząd WIR domaga się rzetelnej analizy zaistniałej 

sytuacji i pilnego dostosowania obowiązujących przepisów do panujących w roku bieżącym realiów. 

 

 

Z poważaniem 

 

 Prezes 
 Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

  
 Piotr Walkowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Krajowa Rada Izb Rolniczych. 


