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Uprzejmie informuję, że uległ zmianie wzór protokołu z oszacowania zakresu 

i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, w którym 

powstały szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi 

lub lawinę.

Protokół oszacowania szkód sporządza się wyłącznie na formularzu udostępnionym na 

stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

(www.minrol.gov.pl w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne -  pomoc”) 

lub umieszczonym na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

(www.duw. pl —> zakładka IJ rząd—> Wydz i ały ̂  Wydz i ał Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska—»Oddział Rolnictwa i Środowiska). Wzór protokołu jest plikiem programu Excel 

2013 i jest jednolity dla całego kraju.

Na stronie DUW znajdują się również opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych 

zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, 

w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi 

lub lawinę” z dnia 22.05.2017 r., procedura, jak i zaktualizowane wzory dokumentacji 

związanej z szacowaniem szkód.

http://www.minrol.gov.pl
http://www.duw


Ponadto informuję, że średnia roczna produkcja rolna niezbędna do wyliczenia 

wysokości szkody jest ustalana na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów 

potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej. Jednakże w przypadku, gdy dane rachunkowe oraz inna ewidencja 

lub dokumenty będące w posiadaniu producenta rolnego nie obejmują wszystkich zdarzeń 

prowadzonej produkcji w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z wyłączeniem koni 

i ryb) w całym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i nie pozwalają na 

dokonanie wszystkich wyliczeń w protokole, wówczas należy dokonać wyliczeń 

na podstawie danych statystycznych dla regionu FADN -  B Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego (formularz protokołu 

szacowania szkód z danymi do stosowania w 2017 r.).

Jednocześnie proszę o spowodowanie, aby pracownicy Państwa urzędów, zajmujący się 

szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, 

zapoznali się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz na bieżąco obserwowali 

zamieszczane informacje na stronach DUW.

W przypadku stwierdzenia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi, proszę o niezwłoczne poinformowanie mnie o tym fakcie, w celu powołania 

komisji.

Do wiadomości:

1. Pan Marek Tamacki - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu.

2. Pan Leszek Grala -  Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Paweł Hreniak
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