
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 133 

data posiedzenia: 29 sierpnia 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji w związku z wystąpieniem 

klęski suszy na terenie kraju i działań rządu dotyczących wsparcia poszkodowanych 

rolników. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Jerzy Chróścikowski, Józef Łyczak, Marian Poślednik, Zdzisław 

Pupa. 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

podsekretarz stanu Rafał Romanowski ze współpracownikiem, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: 

zastępca dyrektora generalnego Jan Białkowski ze współpracownikami, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

zastępca prezesa Krzysztof Szymborski ze współpracownikiem, 

przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Federacji 

Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat sytuacji w związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie kraju  

i działań rządu dotyczących wsparcia poszkodowanych rolników przedstawił podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Susza rolnicza występuje, z 

różnym natężeniem, praktycznie na terenie całego kraju. Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na podstawie wskaźników 

klimatycznych bilansu wodnego potwierdził na dzień 20 sierpnia 2019 r. wystąpienie suszy 

rolniczej we wszystkich monitorowanych przez instytut uprawach, m.in. w uprawach rzepaku i 

rzepiku, zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych. Największe zagrożenie występuje w 

przypadku kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę. Suszę odnotowano na terenie 2 tysięcy 

233 gmin, tj. 90,15% gmin kraju, na powierzchni 57,40% gruntów ornych. Szczególnie trudną 

sytuację związaną z wystąpieniem suszy odnotowano na terenie województw lubelskiego, 



 

 

łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i opolskiego. 

Powołano 1 tysiąc 889 komisji, które zajmują się szacowaniem strat w uprawach rolnych. 

Według danych na dzień 28 sierpnia 2019 r. oszacowano straty na powierzchni 2 916,8 tys. ha 

UR na kwotę 3 068 442 tys. zł. Kwota ulegnie zwiększeniu w związku z tym, iż prace komisji 

nie zostały zakończone. Producenci rolni po oszacowaniu strat przez komisje, poza 

odszkodowaniami, mogą ubiegać się m.in. o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w 

gospodarstwach rolnych, prolongatę spłaty kredytów, udzielnie przez prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie 

społeczne, udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym. 

Zasady udzielania pomocy w formie dopłat do hektara będą takie same jak w zeszłym roku. Od 

szybkości prac komisji i zatwierdzania protokołów przez wojewodów zależy to, jak szybko 

wsparcie trafi do rolników. Na początek rząd przeznacza na ten cel 0,5 miliarda zł, jednakże 

przewiduje się, że środki zostaną powiększone. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzebę zapobiegania ekstremalnym 

zjawiskom atmosferycznym. W związku z wystąpieniem wielkiej suszy hydrologicznej, czyli 

uciekania wody gruntowej, istnieje wielka potrzeba wdrożenia programów małej retencji, 

retencji na terenach wiejskich, odbudowania małych zbiorników wodnych, odbudowywania 

terenów podmokłych, utrzymywania zadrzewień śródpolnych, bo to wszystko to są zbiorniki 

retencyjne. Wyodrębniono środki na realizację inwestycji polegających na modernizacji 

istniejącego systemu nawadniania lub wykonania w gospodarstwie nowego nawodnienia. Pomoc 

będzie polegała m.in. na refundacji do 50% poniesionych przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji. Wsparcie przewiduje preferencje w przyznawaniu pomocy ze 

względu na miejsce realizacji operacji, tj. na obszarach zagrożonych suszą.  
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