INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nr posiedzenia:

13

data posiedzenia:

6 maja 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie
z uwzględnieniem wystąpienia suszy w Polsce.
2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu rezerw żywności i możliwości
interwencji na rynkach rolnych.
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Przemysław Błaszczyk, Ryszard Bober, Jacek Bogucki, Jerzy Chróścikowski, Beniamin
Godyla, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Zdzisław Pupa, Jacek Włosowicz,
goście, m.in.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
podsekretarz stanu Ryszard Kamiński,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
dyrektor Biura Analiz i Strategii Marzena Trajer ze współpracownikiem,
Najwyższa Izba Kontroli:
p.o. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Adamiak.

Ad 1 i 2.
Informacje na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem wystąpienia suszy
w Polsce oraz na temat stanu rezerw żywności i możliwości interwencji na rynkach rolnych
przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński.
Aktualnie trwają prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów
rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.
Pierwsze wnioski o oszacowanie strat rolnicy będą mogli zgłaszać (elektronicznie) po 1 czerwca
br. We wrześniu 2019 r. przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej został
opracowany projekt „Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021–2027 z perspektywą
do roku 2030”. Obecnie w MGMiŻŚ trwają prace nad przygotowaniem programu. Zakłada się,
że na jego realizację zostanie przeznaczonych 14 miliardów zł. Uwzględniając potrzebę
zapobiegania suszy, w 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło zmiany
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dzięki temu rolnicy mogą
ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na inwestycje do

nawadniania gospodarstwa (nabór wniosków do lipca 2020 r.). Z tego programu rolnicy mogą
sfinansować m.in.: wykonanie ujęć wody na potrzeby nawadniania, zakup maszyn i urządzeń do
poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, zakup instalacji
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Producenci rolni poszkodowani
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą ubiegać się
o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych. Ponadto
stosowane są dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia
umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych. W roku bieżącym ubezpieczenie od
ryzyka suszy posiada 1 754 rolników, którzy ubezpieczyli od ryzyka strat spowodowanych przez
suszę uprawy na powierzchni 53 261 ha. Trwa wypłata pomocy dla producentów rolnych,
w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych
lub powodzi. Do 29 kwietnia 2020 r. pomoc wypłacono blisko 200 tysiącom producentom
rolnym na kwotę 1 094 279 tysięcy zł. W ramach interwencji na rynkach rolnych są
przygotowane nadzwyczajne środki. Od 1 marca br. będzie obowiązywał interwencyjny skup
mleka w stałej cenie 169 euro za kwintal. Mleczarnie, które zdecydują się na taką pomoc,
powinny zgłosić się do Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa. Środki nadzwyczajne
obejmują także dopłaty do prywatnego przechowywania w sektorach mleczarskim (odtłuszczone
mleko w proszku, masło i sery) i mięsnym (mięso pochodzące od bydła rzeźnego, jagnięcina
i kozina). Nowością jest także zezwolenie na tymczasowe stosowanie przez podmioty
gospodarcze w sektorach dotkniętych trudnościami środków rynkowych w zakresie
samoorganizacji oraz elastyczność programów wspierania rynku.
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