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Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił
podjąć sprawę przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej
za rok 2019. W związku z tym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), pragnę
zwrócić się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień zgodnie z treścią
niniejszego wystąpienia.
Podawane publicznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacje o tym,
że na wypłatę pomocy suszowej za ubiegły rok oczekuje około 30-35 tysięcy gospodarstw,
a zatem 10 procent ogólnej liczby wnioskujących, oraz że rekompensaty wypłacono już
około 220 tysiącom wnioskujących, budzą wątpliwości co do ich rzetelności w związku
z treścią informacji udostępnionych w kwietniu 2020 r. przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Wynika z nich bowiem, że od chwili uruchomienia pomocy
w 2019 r. do Agencji wpłynęło blisko 355 tysięcy wniosków na kwotę 2,3 mld złotych.
Podano przy tym, że do dnia 21 kwietnia 2020 r. wypłacono jedynie 963 mln złotych, a do
rozpatrzenia pozostało nadal ponad 215 tysięcy wniosków. Dane te wskazują na dużo
ARiMR: Suszowe za ubiegły rok rozpatrzone w ponad jednej trzeciej, wypłacone niespełna w połowie,
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1

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

większy, niż wynikający z informacji Ministerstwa, odsetek wciąż nierozpoznanych
wniosków. Wiele wątpliwości podnoszonych jest także w odniesieniu do wysokości kwoty
przeznaczonej na pomoc suszową za rok ubiegły i obecny. Informacje podawane w tym
zakresie są niejednoznaczne.
Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zwrócić się do Pana Ministra w niniejszej
sprawie nie tylko ze względu na potrzebę ochrony praw rolników przysługujących im
względem administracji publicznej w związku z zasadą pogłębiania zaufania obywateli
do państwa i zasady szybkości postępowania administracyjnego – szczególnie istotnych
z punktu widzenia praw obywatelskich, ale także stabilności sektora rolniczego i ogólnego
bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Bardzo istotną kwestią w niniejszej sprawie jest
zatem wyraźnie określone w art. 61 Konstytucji RP prawo obywateli do dostępu
do informacji publicznej o działalności organów władzy publicznej. Jego urzeczywistnienie
wymaga, aby informacje o warunkach przyznawania i realizacji pomocy suszowej były
podawane w sposób jasny, spójny i rzetelny. Problemy w funkcjonowaniu programu
pomocy suszowej budzą tym większy niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich w związku
z dyskutowanym obecnie zagrożeniem ponownego wystąpienia suszy na dużą skalę. Należy
podkreślić, że podjęcie odpowiednich i skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania
skutkom katastrof naturalnych jest przy tym obowiązkiem organów władzy publicznej.
Zgodnie bowiem z treścią art. 74 Konstytucji RP władze publiczne prowadzą politykę
zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o podanie precyzyjnych
informacji dotyczących liczby rolników, którzy otrzymali pomoc po suszy w 2019 r. wraz
z podaniem sumy wypłaconych kwot i średnich danych przypadających na jedno
gospodarstwo. Proszę przy tym o wskazanie, ilu rolników oczekuje obecnie na rozpatrzenie
wniosków i wypłatę rekompensaty za ubiegły rok. Ponadto, pragnę zwrócić się do Pana
Ministra z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przyczyn przewlekłości w rozpatrywaniu
wniosków o pomoc suszową oraz wskazanie kryteriów, na podstawie których szacuje się
poniesione w wyniku suszy straty oraz kwoty przyznawanej pomocy. Proszę także
o wskazanie jaką ilość wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy stanowią małe
gospodarstwa rolne. Będę wdzięczny ponadto za wskazanie, jaka jest ogólna kwota
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przeznaczona na przez Ministerstwo na wypłatę pomocy suszowej za rok 2019 oraz jaka jest
planowana kwota pomocy w roku bieżącym.
Mając na uwadze powyższe, proszę o podanie odpowiednich informacji i wyjaśnień
w odpowiedzi na niniejsze wystąpienie.
Z wyrazami szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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