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Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw 

rolnych w 2013 roku 

Co zrobić w razie powstania szkód  

Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie posiada klimat, który charakteryzuje się dużą 

zmiennością warunków atmosferycznych. Ostatnie lata pokazały, że mamy do czynienia ze 

zmianami klimatycznymi, które powodują większą częstotliwość występowania 

ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, stanowiących realne zagrożenie dla produkcji 

rolnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem 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.), za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji  

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 w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwanej dalej „ 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” ( Dz. U. z 2005 r. nr 150, poz. 1249 z późn. 

zm.)  

 

Aby gospodarstwo lub dział specjalny produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody na skutek  

klęski mogło uzyskać pomoc poziom szkód   musi przekraczać 30% średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiło 

niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub średniej z 3 lat w okresie pięcioletnim 

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

i najniższej wielkości produkcji. 

W przypadku środków trwałych poziom szkód musi być wyższy niż 1050 zł w odniesieniu do 

pojedynczego środka trwałego. 

 

Kredyty mogą być udzielane z linii: 

 inwestycyjnej – symbol nKL01, 

 obrotowej – symbol nKL02 

i przeznaczone są na wznowienie produkcji. 

 

Kredyt inwestycyjny (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji 

użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych 

 budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i 

innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę 

lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, 

  uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych poprzez przeprowadzenie 

remontów kapitalnych oraz zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, 

urządzeń rolniczych 

 zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub plantacji 

wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż  5 lat z wyłączeniem 

plantacji choinek i roślin na cele energetyczne 

 zakup stada podstawowego inwentarza żywego. 
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Kredyt obrotowy (nKL02) może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do 

produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków 

ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). 

Kwota kredytu 

Kwota kredytu nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych 

oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę (linia nKL01) lub kosztów 

niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce i nie może przekroczyć kwoty obniżenia 

dochodu (linia nKL02)  Maksymalna wysokość kredytu może wynieść: 

- 4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji  

w gospodarstwach rolnych, 

- 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji  

w działach specjalnych produkcji rolnej 

Wysokość oprocentowania 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej 

weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez N B P w stosunku rocznym. 

 Należne bankowi odsetki, płacone są przez kredytobiorcę w wysokości: 

- 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, 

 z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich  

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co 

najmniej od jednego z ryzyk;, 

- 3,9375%.w przypadku braku ubezpieczenia Obecnie stopa redyskonta weksli wynosi 

4,25%. (dane z 10.01 2013 r. arimr. gov.pl)  Pozostałą cześć odsetek płaci Agencja. 

 

Kredyt inwestycyjny z linii nKL01 udzielany jest na 8 lat z karencją do2 lat, w przypadku 

nakładów na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, plantacji 

wieloletniej kredyt udzielany jest na okres  5 lat z karencją do 2 lat. 

Kredyt obrotowy linii nKL02 udzielany jest na okres 4 lat z karencją do 4 lat. 

 

Wysokość pomocy Agencji nie może przekroczyć 
1) linia nKL01 - 80% lub 90% wartości odtworzeniowej środków trwałych, jeżeli 

gospodarstwo położone jest na: 

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW), lub 

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy 

Wodnej określonych w przepisach o ochronie przyrody, 

2) linia nKL02 - 80% lub 90% kwoty obniżenia dochodu, jeżeli gospodarstwo położone 

jest na: 

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

(ONW), lub 

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy 

Wodnej określonych w przepisach o ochronie przyrody. 

 

Inne formy pomocy, o które może ubiegać się poszkodowany producent rolny to: 

 

 odraczanie terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich 

na dogodne raty umarzania ich całości lub części bieżących składek na indywidualny 

wniosek rolnika. 
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 odraczanie  i rozkładanie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  bez stosowania opłat 

 i odsetek za okres odroczenia, ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego 

 ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast 

 pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  

w ramach PROW 2007 – 2013 z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie 

odpowiednich działań zapobiegawczych” 

 

 

Aby ubiegać się o ww. pomoc  poniesione szkody muszą wynosić więcej niż j 30% średniej 

rocznej produkcji rolnej liczonej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo  

3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem 

roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej.  

 
W każdym przypadku ubiegania się o pomoc niezbędnym i najważniejszym dokumentem jest 

protokół indywidualny z oszacowania strat a przy  ubieganiu się o kredyt  klęskowy lub pomoc  

z PROW 2007-2013 dodatkowo  „opinia  wojewody” zawierająca zakres i wysokość szkód 

oszacowanych przez  Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej powołaną przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce 

wystąpienia szkód. 

Opinia wojewody wydawana jest na indywidualny wniosek rolnika a podstawę do jej wydania 

stanowi–„indywidualny protokół oszacowania szkód”. 

 

Protokół oszacowania szkód przygotowuje powołana przez wojewodę  Komisja, która 

poprzez lustrację powstałej szkody w miejscu jej powstania ustala  rodzaj i wysokość 

szkód.. 

Komisja ustala szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych jednak nie później niż: 

- 3 miesiące od wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, 

pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin, 

- 3 miesiące od ustąpienia wody umożliwiającego wejście komisji na pola i rozpoczęcie 

szacowania szkód w uprawach, zwierzętach i maszynach spowodowanych przez powódź  

i 12 miesięcy od ustąpienia wody w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez 

powódź w budynkach i drzewach.. 

 

Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar 

/najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach 

stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem:  

- szkód powstałych w wyniku pioruna oraz przypadków gdy uprawa prowadzona jest na 

użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód 

wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych,  

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha.  

 

Komisja sporządza protokół z oszacowania wszystkich szkód, które wystąpiły  

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach  

i środkach trwałych) w dwóch egzemplarzach, jeden dla wojewody drugi dla producenta 

rolnego. 

Co powinien zawierać protokół :  

1) imiona i nazwiska członków komisji,  
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2) datę oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

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

lawinę,  

3) datę wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym,  

4) adres i miejsce zamieszkania producenta rolnego albo adres i miejsce położenia 

gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,  

5) informacje o zakresie i wysokości szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich, rybach 

lub środkach trwałych,  

6) informacje o kosztach nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód,  

7) informacje o kwotach uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, 

zwierząt gospodarskich, ryb lub środków trwałych,  

8) informacje o średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej z: 

a) trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo  

b) trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z 

pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji  

- ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość 

prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku takich 

danych lub dokumentów – na podstawie danych o średniej wielkości produkcji 

publikowanych przez jednostki doradztwa rolniczego, urzędy statystyczne lub Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.  

9) czytelne podpisy członków komisji oraz producenta rolnego. 

. 

Jak zgłosić szkodę 
 

Wystąpienie szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym powstałej 

w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego producent rolny powinien  zgłosić 

niezwłocznie, jednakże nie później niż 10 dni roboczych od dnia jego wystąpienia do 

Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce położenia uszkodzonych upraw, zwierząt 

lub środków trwałych. 

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na formularzach obowiązujących 

w województwie dolnośląskim.  

Są to:  

1.Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym  

2.Oświadczenie rolnika o plonach cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych – zał. 

nr 1  

3.Oświadczenie rolnika o ilości zwierząt i ich cenach – zał. nr 2  

 

Możliwe jest zgłoszenie szkody w formie pisemnej na innych formularzach, pod warunkiem, 

że będą zawierały wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające prawidłowe oszacowanie 

szkód przez komisję. 

 

Prawidłowo wypełniony Wniosek wraz z Oświadczeniami dot. produkcji roślinnej (zał. nr 1) 

 i produkcji zwierzęcej ( zał. nr 2) będzie podstawą dla Komisji do sporządzenia 

„indywidualnego protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.  

Wniosek musi zawierać: 

 dane personalne wraz z  adresem telefonem do kontaktu,  

 wskazanie rodzaju szkody i obszaru w ha dotkniętego klęską 
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 rodzaj niekorzystnego zjawiska jaki wystąpił 

 datę wystąpienia niekorzystnego zjawiska lub okres w jakim miało to miejsce 

 informację o rodzaju prowadzonej produkcji 

 powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa zgodną z wnioskiem składanym do 

ARiMR o dopłaty obszarowe z podziałem na grunty orne, trwałe użytki zielone, 

uprawy trwałe oraz pozostałe użytki rolne ( pod zabudową, ogródki przydomowe). 

 Informację o ubezpieczeniu upraw lub zwierząt oraz wartość odszkodowania jeśli jest 

znana na dzień złożenia wniosku 

 informację o posiadanych gruntach na terenie innych gmin/województw 

 informację o poniesionych szkodach  w środkach trwałych (zwierzętach- stado 

podstawowe, budynkach gospodarczych, maszynach, sadach i plantacjach 

wieloletnich) opis powstałych szkód. 

Do wniosku załącza się oświadczenia ( zał. nr 1; zał. nr 2) dotyczący rodzaju upraw, 

powierzchni upraw w ha, średnich plonów z 3 lat, średnich cen skupu, średniej liczbie 

zwierząt z 3 lat, kosztach nieponiesionych lub dodatkowo poniesionych w związku z klęską. 

Oświadczenia musi wypełnić każdy producent rolny i dołączyć do wniosku, dane należy 

podać  na podstawie: 

 podmioty gospodarcze zobligowane do prowadzenia rachunkowości podają dane na 

podstawie posiadanych dokumentów źródłowych ; 

 rolnicy posiadający dokumenty potwierdzające uzyskiwanie plonów i cen w 

gospodarstwie co najmniej od 3 lat, na podstawie tych dokumentów, np. 

rachunkowości FADN 

 pozostali rolnicy podają w oświadczeniu tylko rodzaje uprawianych w danym roku 

roślin i ich powierzchnię w ha, natomiast w oświadczeniu  o produkcji zwierzęcej - 

gatunki zwierząt i średnią ilość zwierząt w ciągu 3 lat.  

Dane posłużą Komisji do wyliczenia w protokole indywidualnym „Średniej rocznej 

produkcji,” Obniżenia przychodu” powstałego w wyniku szkód oraz  obliczenia 

procentowego udziału szkód średniej rocznej produkcji. 

 

źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych 

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

informacja MRiRW dla Komisji powołanych przez Wojewodę, arimr.gov.pl 

 
przygotowała – E. Karpińska 

Wzory dokumentów i procedury są dostępne na stronie Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego - Wydział Nieruchomości i Rolnictwa - Oddział Rolnictwo 

 http://www.duw.pl/portal/pl/129/139/Oddzial_Rolnictwa.html  
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