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W ojewodowie
(wszyscy)

W  związku ze zgłaszanymi problemami z uzyskaniem opinii Wojewody 

określającej łączną wysokość strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w danym roku dla celów ubiegania się o 

pomoc na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 13 

września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie 

odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 -  2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141 z późn. zm.), w celu 

umożliwienia poszkodowanym producentom rolnym ubiegania się o pomoc na 

podstawie ww. rozporządzenia -  uprzejmie proszę Panią/Pana Wojewodę o 

wydawanie, na prośbę poszkodowanych producentów rolnych, opinii zawierającej 

określenie łącznego w danym roku kalendarzowym zakresu i wysokości szkód 

oszacowanych przez komisje, o których mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.) i 

wykazanych w protokółach sporządzonych przez te komisje.

W ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w 

wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań 

zapobiegawczych" o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna będąca obywatelem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, osoba prawna lub spółka osobowa w 

rozumieniu Kodeksu spółek handlowych będąca posiadaczem samoistnym lub 

zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni



użytków rolnych co najmniaj 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia 

produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, w którym wystąpiła szkoda spowodowana co 

najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), tj. huragan, powódź, deszcz 

nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki 

przezimowania lub przymrozki wiosenne. Pomoc może zostać przyznana jeżeli 

szkody wyniosły:

a) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat 

poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie 

pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o 

najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym -  w uprawach 

rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 

2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 127, 

poz 857, z późn. zm.) lub rybach oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł -  w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach 

służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach 

podstawowych zwierząt gospodarskich.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Pomoc ma formę refundacji i 

wynosi maksymalnie 130% wartości wszystkich strat powstałych w gospodarstwie 

rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w wyniku określonego zdarzenia, tj. 

łącznie w środkach trwałych, uprawach, zwierzętach gospodarskich i rybach.

Równocześnie w związku z informacjami związków i organizacji rolniczych o 

uwidocznieniu się strat w sadach spowodowanych przez ujemne skutki 

przezimowania w okresie 2011/2012 w II półroczu bieżącego roku -  uprzejmie 

proszę Panią/Pana Wojewodę o spowodowanie ponownego oszacowania przez 

komisje szkód w drzewach owocowych, w przypadku zwrócenia się z taką prośbą 

przez producentów rolnych. Zgodnie z opinią Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 

szacowanie szkód mrozowych na drzewach owocowych po surowej zimie powinno 

być przeprowadzone co najmniej dwukrotnie. W pierwszym półroczu roku 

następującego po surowej zimie należy dokonać pierwszej oceny, która powinna być 

wykonana nie później niż w lipcu. W  drugim półroczu powinno być dokonane 

powtórne oszacowanie strat, w celu stwierdzenia, czy uszkodzone drzewa



zregenerowały częściowo uszkodzenia, czy też straty pogłębiły się. Według opinii 

Instytutu Sadownictwa zdarza się także, iż w czasie pierwszej oceny 

przeprowadzonej w pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego, oceniający 

stwierdzają, że uszkodzenia drzew są bardzo silnie, które następnie w drugim 

półroczu się zregenerowały. Drugiego szacowania strat można dokonać do końca 

października, zanim w sposób naturalny spadną liście.

W związku z napływającymi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

sygnałami, iż występują przypadki szacowanie szkód przez komisje na podstawie 

oświadczeń producentów rolnych o średnim plonie uzyskiwanym w danym 

gospodarstwie roinym -  uprzejmie proszę o spowodowanie przestrzegania przez 

komisje powołane przez Panią/Pana Wojewodę przy szacowaniu szkód 

spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w ww. zakresie 

przepisów rozporządzenia z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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