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Warszawa, 2021-08-17 

KRIR/KK/746/21 

Pan Grzegorz Puda  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szanowny Panie Ministrze, 

Na wniosek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem  

o uregulowanie kilku kwestii związanych z szacowanie strat przez aplikację suszową. 

1. Wnosimy o wypracowanie ścieżki odwoławczej od wyników szacowania strat suszowych przez 

aplikację suszową (pismo WMIR znak: 2553/07/2021-IRK). Na przykładzie województwa 

warmińsko-mazurskiego: aplikacja bazuje na danych opadowych z kilku stacji 

meteorologicznych w województwie oraz na klasach gleby, wyniki te mogą być niemiarodajne 

na całym terenie i mogą występować mikroregiony, w których susza będzie bardziej dotkliwa ze 

względu na brak deszczu. W takim przypadku powinien być wypracowany model odwołania od 

wyników aplikacji szacującej straty. Komisje szacujące straty powołane przez Wojewodę, na 

miejscu dokładniej ocenią skalę i stopień strat po wnikliwej lustracji upraw, niż aplikacja na 

podstawie średnich danych.  

Jak słusznie wskazuje Wielkopolska Izba Rolnicza, w piśmie z dnia 10 sierpnia br. znak: 

WIR.BW.MC.2040.2021 skierowanym do Pana Ministra -  art. 78 Konstytucji stanowi, że każda ze 

stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, natomiast art. 

15 Kodeksu postepowania administracyjnego mówi o dwuinstancyjności postępowania. 

Wprowadzenie ścieżki odwoławczej umożliwi kontrolę nad działaniem aplikacji i wyeliminuje 

błędy przy szacowaniu strat, dlatego Zarząd KRIR wnioskuje o pilne podjęcie działań w tej 

sprawie.     

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w jaki sposób aplikacja suszowa szacuje straty  

w trawach na gruntach ornych i innych roślinach pastewnych (pismo WMIR znak: 2554/07/2021-

IRK). 

Zarząd KRIR prosi o wyjaśnienie, które rośliny ujęte w Monitoringu Suszy Rolniczej mają 

analogiczne wymagania wodne jak trwałe użytki zielone i trawy na gruntach ornych,  a ich dane 

będą wykorzystywane do obliczania strat spowodowanych suszą. 



 

 

Ze wstępnych informacji, jakie otrzymała Komisja ds. Monitorowania Strat Spowodowanych 

Niekorzystnymi Warunkami Atmosferycznymi przy Warmińsko-Mazurskiej IR podczas 

telekonferencji w dniu 28 czerwca 2021 r. od pracownika Wydziału Budżetu i Finansów 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że brane są pod uwagę zboża ozime i zboża jare 

przy obliczaniu strat suszowych w roślinach pastewnych. Różnica w zapotrzebowaniu na wodę, a 

tym samym występowanie suszy w przypadku zbóż jarych i ozimych jest bardzo duża i dlatego 

należałoby wyjaśnić dokładnie sposób obliczania strat.  

Dlatego zwracamy się o szczegółowe wyjaśnienie na podstawie jakich roślin (zbóż jarych, czy 

ozimych), brane są dane do szacowania strat w trawach i innych roślinach pastewnych na terenie 

województwa. 

3. Wnosimy o zmianę w aplikacji suszowej, aby było możliwe wyświetlanie poziomu strat w trakcie 

wypełniania wniosku (pismo WMIR znak: 2556/07/2021-IRK). 

Uruchomiona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aplikacja do szacowania strat 

suszowych automatycznie wylicza straty po akceptacji wniosku. Proponujemy, aby aplikacja 

liczyła na bieżąco straty w momencie wprowadzania danych w kolejnych uprawach. 

Wyświetlanie na bieżąco strat ułatwi rolnikom wypełnianie wniosku i pomoże w podjęciu 

decyzji, czy wniosek ma być ostatecznie wysłany. Wprowadzenie proponowanej zmiany do 

systemu nie powinno być skomplikowane, ze względu na fakt automatycznego obliczania strat 

przez aplikację. 

Licząc na uwzględnienie uwag samorządu rolniczego 

Z poważaniem 

Prezes  

Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Wiktor Szmulewicz 

 


