
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 48. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 października 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

Szanowny Panie Ministrze! 

Chciałbym zwrócić Pana uwagę i prosić o podjęcie działań w celu przyznania pomocy finansowej produ-

centom rolnym, którzy ponieśli szkody w związku z uprawami rolnymi, lasami, budynkami służącymi do 

prowadzenia działalności rolniczej w wyniku opadów deszczu, gradu, silnego wiatru, mających miejsce 

w czerwcu 2017 r. 

Moim głównym obszarem działania jako senatora RP jest teren powiatu łęczyckiego oraz teren sąsiednich 

powiatów: kutnowskiego, łowickiego oraz poddębickiego. 

W czerwcu 2017 r. na terenie tychże powiatów miały miejsce silne opady deszczu i gradu, które wyrządzi-

ły rolnikom dotkliwe szkody w uprawach oraz w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej. 

Podobne zjawiska atmosferyczne miały miejsce w sierpniu 2017 r. 

Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów dokonała zmiany rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1640) m.in. poprzez dodanie przepisu § 13m, 

mocą którego zostały określone szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej producentom rolnym, 

którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub 

gradu. 

Rozporządzenie weszło w życie i obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Pomocy finansowej udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Pomoc dotyczy szkód, jakie wystąpiły w sierpniu 2017 r. w uprawach rolnych, lasach lub budynkach słu-

żących do prowadzenia działalności rolniczej. 

Stawki pomocy wynoszą: 

1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem 

w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, 

2. 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 

2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, 

3. maksymalnie 10 000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej 

w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gra-

du. 

Nadmieniam, że również producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania 

tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r., byli objęci pomocą finansową państwa i do 

27 września 2017 r. mogli składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. 

Występujące w czerwcu 2017 r. na terenie województwa łódzkiego silne porywy wiatru, nawalne opady 

deszczu i opady dużego gradu spowodowały producentom rolnym szereg szkód w uprawach rolnych, lasach, 

budynkach służących do prowadzenia działalności rolnej. Jednakże rolnicy ci, w chwili obecnej, nie mogą 

liczyć na jakąkolwiek pomoc finansową ze strony państwa polskiego. 

Opisana powyżej sytuacja przez producentów rolnych powszechnie uważana jest za wysoce niesprawie-

dliwą i dyskryminującą. 

Tytułem przykładu mogę wskazać na rolników z gminy Grabów, gdzie komisja gminna ds. szacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi na terenie województwa łódzkiego, powołana zarządzeniem wojewody łódz-

kiego nr 99/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r., ustaliła, że zjawisko gradobicia miało miejsce na terenie tejże 

gminy w dniu 28 czerwca 2017 r. Komisja ustaliła, że liczba poszkodowanych gospodarstw na terenie gminy, 

w których szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji gospodarstwa, wynosi 100, powierzchnia 

upraw dotkniętych zjawiskiem w tym gospodarstwach stanowi 985,85 ha, a łączna wartość oszacowanych 

szkód w produkcji roślinnej, zwierzęcej i środkach trwałych sięga 3 196 260 zł (słownie: trzy miliony sto 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Liczba poszkodowanych gospodarstw na tere-



nie gminy, w których szkody nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji gospodarstwa, wynosi 64, 

powierzchnia upraw dotkniętych zjawiskiem w tych gospodarstwach stanowi 556,82 ha, a łączna wartość 

oszacowanych szkód w produkcji roślinnej, zwierzęcej i środkach trwałych sięga 1 543 503 zł (słownie: jeden 

milion pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote). 

Szkody spowodowane zjawiskiem wystąpiły w tej gminie w 10 sołectwach. 

Bardzo proszę o wyjaśnienie przyczyn pominięcia w wyżej opisanym akcie prawnym, określającym zasa-

dy przyznawania pomocy finansowej producentom rolnym, którym szkody w uprawach rolnych, lasach, bu-

dynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej wyrządziły zjawiska atmosferyczne, zjawisk wy-

stępujących w Polsce w czerwcu 2017 r. 

Jednocześnie proszę o jak najszybsze podjęcie stosownych działań w celu objęcia pomocą finansową 

również tych producentów rolnych, którzy ponieśli szkody na skutek opadów deszczu, gradu, huraganów 

występujących w czerwcu 2017 r. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 

 
 


