
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 81. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 września 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Polscy plantatorzy i hodowcy doświadczyli w tym roku skutków suszy, która dotknęła co najmniej 

780 tysięcy ha pól uprawnych w całym kraju. Straty są tym dotkliwsze, że produkcja owocowo-warzywna 

jest bardzo ważną gałęzią polskiego rolnictwa. W przypadku wielu produktów, chociażby jabłek, Polska pla-

suje się na pierwszym miejscu wśród państw europejskich pod względem wielkości produkcji.  

Z uwagi na wielkość strat i potrzeby rolników konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Ze stro-

ny rządu padło wiele deklaracji, wciąż jednak brakuje konkretów. Wątpliwości budzą zasady przeprowadza-

nia monitoringu suszy. Wyniki kontroli NIK są miażdżące i pokazują, że znaczenie małej retencji dla zapew-

nienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i ograniczenia skutków długotrwałych susz w Polsce jest 

wciąż bardzo małe.  

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Kiedy zostanie ogłoszony termin składania wniosków na działanie: „Przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej”? 

2. Czy rząd zapewni przyspieszenie wypłaty unijnych dotacji obszarowych w systemie zaliczkowym? 

3. Na jakie rezultaty rozmów liczy Pan Minister podczas nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów 

rolnictwa, które odbędzie się w dniu 7 września 2015 r. ? 

4. Jakie działania planuje podjąć ministerstwo, by zapobiegać skutkom suszy w przyszłych latach? 

Usłyszeliśmy od rządu, iż odszkodowania będą wypłacane. Niestety, zaproponowane środki są zdecydo-

wanie zbyt małe. Koszt zasiania 1 ha to około 1 tysiąca zł, a tymczasem obecna propozycja rządu dotycząca 

tych, którzy do tej pory o pomoc się zgłosili, biorąc pod uwagę skalę pomocy odnoszonej do 1 ha, daje około 

400 zł na hektar. 

Apeluję do Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych działań pomocowych oraz wypracowanie strategii 

na przyszłość, która pomoże skutecznie zapobiegać i niwelować skutki suszy. 

Stanisław Karczewski 

 




