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Sz.P.
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze
W związku z podaną przez resort rolnictwa informacją o nieplanowaniu udzielenia nadzwyczajnej
pomocy dla rolników poszkodowanych przez kataklizmy w innych miesiącach niż sierpień, Zarząd
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie tym stanem rzeczy. Nigdy dotąd miarą
skutków klęski nie był miesiąc jej wystąpienia, lecz szacowany przez komisję poziom strat w gospodarstwie rolnym. Tymczasem głównym kryterium dostępności pomocy udzielanej rolnikom na mocy
uchwały 129/2017 Rady Ministrów było wystąpienie szkód, niezależne od ich wysokości, powstałych na
skutek działania huraganu, gradu lub deszczu nawalnego wyłącznie w sierpniu 2017 roku. Tymczasem
gwałtowne zjawiska atmosferyczne o charakterze klęski, w tym także powódź, wyrządziły – nie tylko
w Wielkopolsce – równie poważne szkody w lipcu, wrześniu i październiku bieżącego roku.
Na niesprawiedliwość postanowień przedmiotowej uchwały Wielkopolska Izba Rolnicza zwracała
uwagę pismami WIR.BW.KP.2381.2017 z dnia 13.09.2017 i WIR.BW.KP.2686.2017 z dnia 17.10.2017
adresowanymi do Pani Premier Beaty Szydło. Nadmieniamy, że poza informacją o przekazaniu
drugiego pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na
zawarte w pismach uwagi i wnioski.
Zdajemy sobie sprawę, że skala strat w rolnictwie spowodowanych przez kilkakrotnie przechodzące
przez Polskę kataklizmy jest ogromna i środki zaplanowane na łagodzenie skutków klęsk uległy
zapewne wyczerpaniu, niemniej jednak liczymy na dokonanie przesunięć na ten cel środków
niewykorzystanych na inne działania, jak chociażby dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Wyrażamy
także przekonanie, że kierowany Przez Pana Rząd dokona wszelkich starań, by zniwelować poczucie
niesprawiedliwego potraktowania przez państwo, jakie powstało w rolnikach dotkniętych skutkami
klęsk, które wystąpiły w innych miesiącach niż sierpień.
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