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Warszawa, 2022-07-01 

KRIR/KK/722/22 

Pan Henryk Kowalczyk 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szanowny Panie Premierze, 

W ślad za naszym pismem znak: KRIR/KK/691/22 z dnia 22 czerwca br. dotyczącym wadliwej metodyki 

określania warunków występowania suszy rolniczej oraz w związku z masowo napływającymi do izb 

rolniczych zgłoszeniami rolników, którzy zostali dotknięci suszą a nie mają możliwości rzetelnego 

oszacowania szkody poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” - Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 

wnioskuje do Pana Premiera o pilną interwencję.  

Tak wielkich dysproporcji między raportami IUNG, a szacunkami rolników jeszcze do tej pory nie było. 

Przykładowe różnice we wskazaniach monitoringu suszy wg Raportu IUNG nr 4, a stanem faktycznym, 

przekazała Panu Premierowi Dolnośląska Izba Rolnicza w piśmie znak: DIR/1016/2022 z dnia 28 czerwca 

br. To już kolejny rok, gdy samorząd rolniczy wskazuje, iż przyjęty system monitorowania suszy nie 

oddające stanu faktycznego. Pogłębiająca się susza gruntowa, coraz niższy poziom wód i większa liczba 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy wciąż rosnących temperaturach, są w ocenie izb rolniczych 

wystarczającym wskazaniem dla Rządu do potrzeby pilnej zmiany podejścia do problemu.  

Konieczne jest zwiększenie liczby stacji meteorologicznych i zmiana sposobu przeliczenia ilości opadów 

dla występujących okresowo deszczów nawalnych, gdyż nie pozostawiają one w glebie wystarczającej 

ilości wilgoci. Przy określaniu suszy należy brać pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na jej 

wystąpienie, w tym również temperaturę powietrza w czasie opadów oraz występujące coraz częściej 

silne wiatry, które powodują duży ubytek wilgotności gleby. IUNG nie bierze pod uwagę parowania 

wody przy tak wysokich temperaturach, a jest to bardzo ważny dzisiaj element wpływający na suszę. 

Mając na uwadze obecny stan plantacji roślin uprawnych związany z sytuacją pogodową i brakiem 

opadów w newralgicznych okresach wzrostu i rozwoju roślin, wnosimy o ogłoszenie klęski suszy. 

Ponadto postulujemy o powołanie gminnych komisji szacujących straty spowodowane przez suszę  

w uprawach rolnych, dzięki czemu realnie będzie można ocenić stan roślin znajdujących się na polach.  

Przedstawiając powyższe, prosimy Pana Premiera o pilną interwencję, 

Z poważaniem 

Prezes  

Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Wiktor Szmulewicz 

 


