
Jak skutecznie pomóc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w 

wyniku trwającej suszy? - tematem narady zwołanej przez premier Kopacz 

w Raciążu. 

 

 W sobotę 8 sierpnia 2015 roku o godzinie 9:30 w Miejskim Centrum Kultury Sportu 

i Rekreacji w Raciążu odbyło się spotkanie premier Ewy Kopacz, w którym uczestniczyli 

minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi 

Tadeusz Nalewajk, przedstawiciele służb oraz wojewodowie z woj. mazowieckiego, 

łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, w których skutki wysokich 

temperatur są szczególnie dotkliwe. Na spotkaniu obecny był również burmistrz miasta 

Mariusz Godlewski. Następnie premier Kopacz spotkała się z rolnikami w Sierakowie. 

 W Gminie Miasto Raciąż została powołana jedna komisja szacująca straty 

spowodowane suszą. Straty wynoszące powyżej 30% zgłosiło 13 rolników. Wszystkie 

wnioski rozpatrzono pozytywnie. Susza zniszczyła uprawy takie jak zboża jare, kukurydza 

oraz łąki i pastwiska. Suszą zostało dotkniętych 7,5% gospodarstw rolnych znajdujących się 

na terenie Gminy Miasto Raciąż.  

 Na Mazowszu wojewoda powołał na wniosek wójtów 112 komisji szacujących straty 

w ponad 32 tys. gospodarstw rolnych. Najbardziej ucierpiała zachodnia i północna część 

województwa. Komisje terenowe pracują już w 22 powiatach. Susza zniszczyła uprawy: 

zboża jarego, kukurydzy, użytków zielonych, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin 

strączkowych, warzyw gruntowych i zbóż ozimych. Podstawą do wystąpienia o pomoc jest 

stwierdzenie szkody w uprawach. Informacja o poniesionych stratach musi znaleźć się w 

protokole, który przygotuje komisja terenowa. 

 - Rozmawialiśmy o tym, jak można pomóc rolnikom, którzy przeżywają duży kryzys z 

powodu suszy. Nie można nad tym zjawiskiem przejść obojętnie i tę pomoc trzeba kierować 

bardzo racjonalnie, ale kierować przede wszystkim do tych, którzy tej pomocy w sposób 

szczególny potrzebują - powiedziała po spotkaniu premier.  

Kopacz poinformowała, że susze dotknęły ponad 0,5 mln ha upraw, głównie w 

województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Jak 

oceniła, najtrudniejszą sytuację mają rolnicy, którzy prowadzą działalność mieszaną, czyli 

uprawiają rolę i hodują zwierzęta.  

 - Niestety, cześć rolników nie zgłasza swoich strat. Liczą, że ze strony państwa padnie 

tylko i wyłącznie jedna oferta, znowu damy wam jakieś kredyty nisko-oprocentowane. Chcę, 

żeby ta oferta była zdecydowanie szersza, ale żeby ją wiarygodnie przedstawić rolnikom, 

muszę mieć oszacowane straty, bardzo wiarygodnie i bardzo szybko. Wtedy niewątpliwie 

postawię całą sprawę na Radzie Ministrów i będę się zastanawiać, jak dwa równoległe 

programy pomocowe uruchomić - powiedziała szefowa rządu. 

 Premier Kopacz przekazała na spotkaniu, że obecnie działają w terenie 674 komisje, 

które szacują wielkość strat w uprawach rolnych. Zapowiedziała, że liczba tych komisji 

będzie zwiększana, by szacunki strat były znane jak najszybciej. - Myślę, że do 20 sierpnia 

powinniśmy zakończyć szacowanie tych strat - oceniła. Dodała, że suszą objętych jest wiele 

rodzajów upraw, przede wszystkim zboże jare i ozime, rzepak, a także krzewy owocowe i 

tytoń. - Dlatego też będziemy szacować kompleksowo te straty. (...) Program rządowy, 

pomocowy, jest uzależniony od tego, jak masywne będą straty spowodowane suszą. 

 Po spotkaniu w MCKSiR premier Kopacz odwiedziła w oddalonej od Raciąża o 3 



km miejscowości Sierakowo liczące ponad 65 ha gospodarstwo rolne, dotknięte przez 

suszę. Jego 28-letni właściciel, Tomasz Zglinicki powiedział, że oszacowane komisyjnie 

straty w uprawach, w tym zbóż, kukurydzy oraz na łąkach, wynoszą ponad 60 proc. - Jest 

sucho. Brak wody. Susza dotknęła wszystko. Musimy sprzedawać krowy, by mieć środki na 

zakup paszy - mówił rolnik, który hoduje ok. 100 sztuk bydła. 

 Odnosząc się do działań rządu w związku z panująca suszą, Kopacz zapowiedziała, 

że 10 sierpnia zbierze się zespół, który oceni m.in. sytuację hydrologiczną oraz w 

energetyce, w tym w zakładach wysoko-energochłonnych. Zaznaczyła, iż ma nadzieję, że 

nie nastąpi zły scenariusz, w którym zakłady elektroenergetyczne musiałyby ograniczać 

ilość mocy dostarczanej.  
 

 

 

 

 

 

Premier Ewa Kopacz i minister Andrzej Halicki 



Spotkanie premier Kopacz w MCKSiR w Raciążu 

 

 

Krótka rozmowa premier Kopacz z rolnikami przed budynkiem MCKSiR w Raciążu 

 



 

Spotkanie z rolnikami w Sierakowie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


