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Grupa Zadaniowa ds. suszy już działa.
Autor: Redaktor Naczelny
Data: 8 lipca 2016

Grupa Zadaniowa do spraw monitorowania suszy rozpoczęła pracę.
Zgodnie z zapowiedziami ministra rolnictwa, w tym tygodniu odbyło
się pierwsze spotkanie podczas, którego przedstawiono gotowy
projekt protokołu szacowania strat. Zaprezentowano też założenia
projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej.

– Susza w uprawach pszenicy dotyczy ponad 700 gmin na terenie 13 województw – mówi prof.
Andrzej Doroszewski z IUNiG-PIB (fot. MRiRW)

Specjalna Grupa Zadaniowa do spraw monitorowania suszy to inicjatywa ministra rolnictwa,
która ma pomóc rolnikom poszkodowanym przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, a zwłaszcza
suszę. Jak wynika z danych ministerstwa rolnictwa, obecnie problem suszy dotyczy przede
wszystkim upraw: zbóż ozimych i jarych, a także krzewów owocowych, roślin strączkowych,
rzepaku i truskawek. Tylko w uprawach pszenicy suszą dotkniętych jest ponad 700 gmin na
terenie 13 województw.
– Od kilku lat susza jest zjawiskiem występującym w polskim klimacie, ale w tym roku były też
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gradobicia, burze i deszcze nawale, w skutek których ucierpiało wiele gospodarstw rolnych – mówił
Rafał Romanowski – przewodniczący Grupy Zadaniowej i podsekretarz stanu
w ministerstwie rolnictwa. – Straty są zróżnicowane w zależności do regionu.
Grupa zadaniowa została wyłoniona z Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W jej skład, oprócz
przedstawicieli ministerstwa rolnictwa wchodzą też wszyscy wojewodowie. To właśnie od ich
sprawności zależy tempo szacowania strat, a w konsekwencji udzielanie – tak wyczekiwanej przez
rolników – pomocy.
– Za uruchamianie takiej pomocy ponosimy odpowiedzialność razem z wojewodami – mówił
otwierając spotkanie minister rolnictwa – Krzysztof Jurgiel podkreślając jednocześnie, że Grupa
Zadaniowa musi działać sprawnie i systematycznie na bieżąco reagując na sytuację pogodową.
Podstawą efektywności działań ma być stały monitoring suszy i bezpośredni kontakt w grupie.

Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. suszy (fot. MRiRW)

Jak przypomniał przewodniczący, grupa zadaniowa ma przed sobą poważne wyzwanie – szybkie
powołanie komisji do spraw szacowania szkód. W pracy takich komisji ma pomóc przygotowany
w ministerstwie, gotowy protokół szacowania strat. Dokument będzie dostępny w formie
elektronicznej tak, aby komisje jak najszybciej mogły dokonać oceny. Co więcej, od 2017 roku wzór
protokołu będzie obowiązkowy. Jak zapewniał wiceminister Rafał Romanowski, po uzyskaniu
danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody, resort zdecyduje o uruchomianiu dodatkowej
pomocy w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ministerstwie
opracowano już projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy
finansowej, na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
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klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Wysokość pomocy ma być uzależniona od zakresu i rozmiarów szkód poniesionych przez
konkretnych gospodarzy w poszczególnych gminach. Projekt rozporządzenia został skierowany do
konsultacji społecznych.
Więcej o pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę znajdziecie w naszych artykułach.
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