
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 81. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 września 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie do mojego biura masowo zgłaszają się rolnicy z informacjami o znacznym obniżeniu 

plonów, jeżeli chodzi o warzywa gruntowe, kukurydzę, trwałe użytki zielone, krzewy owocowe, ziemniaki, 

buraki czy też zboża jare i ozime, które zostało spowodowane długotrwałym brakiem opadów. 

Powiaty łęczycki, łowicki, kutnowski i poddębicki są powiatami typowo rolniczymi, gdzie znaczna część 

rolników zajmuje się produkcją warzyw gruntowych oraz hodowlą bydła mlecznego. Niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne, mające miejsce w ostatnich latach, takie jak deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania 

czy susza, powodują obniżenie plonów prowadzące do pogorszenia kondycji finansowej gospodarstw rol-

nych. 

Obecnie szacowanie strat prowadzone jest zgodnie z wytycznymi wojewody jedynie w odniesieniu do 

gleb tych kategorii i do tych gatunków, które spełniają warunki stwierdzenia wystąpienia suszy rolniczej. 

Niestety, wskaźniki Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej nie pokrywają się z rzeczywistością. Skutkuje to 

brakiem możliwości oszacowania ilości faktycznie zniszczonych upraw, co w konsekwencji oznacza brak 

pomocy dla poszkodowanych rolników. 

Proszę o informację o przyczynach znacznych rozbieżności pomiędzy sytuacją występującą na polach a 

komunikatami publikowanymi przez IUNG-PIB. W obecnej chwili System Monitoringu Suszy Rolniczej nie 

wykazuje zagrożenia suszą w odniesieniu do upraw kukurydzy na ziarno. Tymczasem sytuacja, jeżeli chodzi 

o uprawy kukurydzy na ziarno, jest bardzo zła. Kolby w wyniku długotrwałego braku opadów nie są prawi-

dłowo rozwinięte. Rolnicy szacują, że plony będą znacznie niższe plony niż w latach ubiegłych. Podobna 

sytuacja ma miejsce w odniesieniu do warzyw gruntowych. Zagrożenie suszą wykazane jest jedynie na gle-

bach o największej przepuszczalności. Tymczasem bardzo wyraźny spadek plonów w przypadku warzyw 

gruntowych widoczny jest na glebach wszystkich kategorii. 

Wziąwszy pod uwagę informacje zawarte w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez 

IUNG-PIB w Puławach, a jednocześnie rozważywszy informacje pochodzące od mieszkańców powiatu, w 

obawie o sytuację materialną rolników zwracam się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie uznania 

przez Łódzki Urząd Wojewódzki szkód spowodowanych przez suszę również w odniesieniu do innych ga-

tunków roślin oraz innych kategorii gleb niż te wskazane w systemie monitoringu suszy.  

Proszę również o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości szacowania strat spowodowanych przez suszę 

w przypadku gatunków roślin i kategorii gleb nieujętych w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej. 

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach spowodowane tegoroczną suszą, wykazaną bądź niewykaza-

ną w monitoringu suszy, oczekują na konkretną pomoc finansową ze strony Ministra. Problemem jest fakt, że 

informacje o formach pomocy nie były znane w momencie składania przez rolników wniosków. 

Ponadto pragnę podkreślić, że w związku z kwestią suszy pojawił się problem znacznego skomplikowania 

wniosków i załączników, które należy wypełnić, oraz konieczność uzyskania potwierdzonego za zgodność z 

oryginałem wniosku o płatności bezpośrednie z ARiMR, który jest wymaganym załącznikiem do wniosku o 

oszacowanie strat. 

W dniu 28 sierpnia 2015 r. pismem F.we.07-367/2015 wójtowie zostali poproszeni o przyspieszenie prac 

komisji szacujących straty w uprawach spowodowane przez tegoroczną suszę. Wynika to z ustalenia na dzień 

30 września 2015 r. ostatecznego terminu składania wniosków do biur powiatowych agencji. Informuję, że w 

związku z nowymi komunikatami IUNG-PIB (komunikat 9 i 10) dotyczącymi zagrożenia suszą bardzo wiele 

gmin wznowiło przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat. Po przyjęciu wniosków nastąpi lustracja w 

terenie. Kolejnym etapem prac komisji będzie wykonanie wyliczeń oraz sporządzenie protokołów z oszaco-

wania strat.  

Wziąwszy pod uwagę liczbę składanych wniosków, informuję, że wspomniany termin jest zbyt wczesny, 

gdyż komisje nie mają możliwości wykonania tak wielu czynności w terminie do 30 września 2015 r. Zwra-

cam się do Pana Ministra z prośbą o zmianę tego terminu na późniejszy.  



Ponadto proszę o uporządkowanie działań mających na celu pomoc rolnikom w związku z klęską suszy i 

spowodowanie, aby kolejne działania wszystkich szczebli administracji były nastawione na konkretną i wy-

mierną pomoc rolnikom, a nie na pozorne działania, które i tak nie dają konkretnego skutku. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 

 


