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Rok 2018 pod znakiem suszy - wywiad z ministrem rolnictwa
[WIDEO]
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 28 grudnia 2018

Rok 2018 upłynął pod znakiem suszy. Dlaczego rolnicy nie wykupują polis
suszowych i jakie zmiany wprowadził resort rolnictwa? Czy wypłaty
odszkodowań suszowych zostaną wznowione od stycznia 2019? Na te pytania
odpowiada w wywiadzie dla portalu agroFakt minister rolnictwa i rozwoju wsi
Jan Krzysztof Ardanowski.
Zapraszamy na wywiad z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim.
Magdalena Kowalczyk: Tegoroczna susza naraziła rolników na ogromne straty także
dlatego, że nie ubezpieczyli się od suszy. Dlaczego gospodarze nie wykupują polis
suszowych i jakie zmiany wprowadził ostatnio resort rolnictwa?
Jan Krzysztof Ardanowski: Te polisy są bardzo drogie. Towarzystwa ubezpieczeniowe boją się
ubezpieczeń rolniczych, szczególnie tych od suszy. Zmieniliśmy w tym roku trochę przepisy,
wprowadzając zależną od woli rolnika tzw. franszyzę czyli możliwość wyboru przez rolnika wariantu
trochę tańszego, określającego udział w tzw. stratach. Ale problem nie jest w dalszym ciągu
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rozwiązany. Organizacje rolnicze zaczynają proponować, żeby wprowadzić obowiązkowe
ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie.
Panie ministrze, ten rok upłynął pod znakiem suszy, ale również pod znakiem rolniczych
protestów. Rolnicy zablokowali ostatnio autostradę A2 i jak twierdzą – poinformowali Pana
Ministra o imporcie świń i wieprzowiny z Litwy z tzw. stref czerwonych ASF. Czy Pan
Minister nic o tym imporcie nie wiedział? Czy oznacza to, że nie wie Pan co się dzieje
w Inspekcji Weterynaryjnej?

fot. Ewa Ploplis
„Te polisy są bardzo drogie. Towarzystwa ubezpieczeniowe boją się ubezpieczeń rolniczych,
szczególnie tych od suszy.” – minister Ardanowski

Pani Redaktor, całe życie jako członek Solidarności walczyłem o to, żeby każdy mógł wyrażać swoje
poglądy, żeby każdy mógł protestować. Postulaty, które zostały podczas tego protestu przedstawione
to tzw. pomieszanie z poplątaniem. Z jednej strony odnoszą się do zwalczania ASF i tu padają
konkretne żądania wymiany lekarzy weterynarii. Jest też problem, o którym sądzą, że mnie
poinformowali – obrotu zwierzętami do uboju w ramach UE. Przepisy unijne zezwalają na to, żeby
w ramach stref jednakowych można przemieszczać żywe świnie do uboju. Taki proceder był
w Polsce, były importowane świnie z Litwy. Jest to zgodne z procedurami unijnymi, ale niezgodne
z polską racją stanu. Podjąłem decyzję o tym, że nie będziemy wydawali zgody na import zwierząt do
uboju z Litwy ze stref czerwonych.
Odwołany został zastępca Głównego Lekarza Weterynarii za tę decyzję – za wydanie zgody
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na import świń z Litwy ze stref czerwonych ASF.
Nie tylko za tę decyzję, za wiele innych decyzji. Utraciłem do niego zaufanie i tego komentować nie
będę.
Więcej na temat wstrzymania importu świń i wieprzowiny z Litwy ze stref czerwonych ASF
Limit pomocy de minimis na ten rok został już wyczerpany. Czy Pan Minister może obiecać
rolnikom, że pomoc suszowa ruszy od stycznia 2019?

fot. Magdalena Kowalczyk
Jan Krzysztof Ardanowski jest ministrem rolnictwa od czerwca 2018.

Kilka dni temu Komisja Europejska podjęła decyzje o zwiększeniu limitu pomocy de minimis,
wracamy więc po nowym roku do wypłaty pomocy suszowej.
Czy to oznacza, że tych pieniędzy wystarczy dla wszystkich? Limit de minimis to nie tylko
pomoc suszowa.
Z limitu de minimis finansujemy wiele innych form pomocy, może nawet najbardziej hojnie w całej
Europie. Na suszę przeznaczyliśmy ogromne pieniądze. Wspieramy różne działania z pomocy
w ramach puli de minimis. Komisja na nasz wniosek zwiększyła tę formę pomocy z 1 do 1,5 procent,
wprowadziła zwiększenie limitu dla kraju jak również dla poszczególnego gospodarstwa. I po nowym
roku ruszamy dalej z tą pomocą.
Panie ministrze, zapytam ponownie, tylko czy tych pieniędzy wystarczy?
Na pomoc suszową wystarczy, na inne formy pomocy – zobaczymy.
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Dziękuję za rozmowę.

Więcej na temat ubezpieczeń od suszy już niebawem na portalu AgroFakt w specjalnym
cyklu reportaży!
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