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                   Rzeszów, 2019-05-24 

ŚR-IV.6333.8.2019 

Panie / Panowie 

Prezydenci Miast, 

Burmistrzowie Miast,  

Miast i Gmin, 

Wójtowie Gmin 

- wszyscy – 

 

Uprzejmie Państwa informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi (w zakładce: Informacje branżowe / Niekorzystne zjawiska atmosferyczne) 

ukazały się nowe 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 oraz wzory protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach 

rolnych do stosowania w roku 2019.  

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się ze wspomnianymi dokumentami,  

a w przypadku konieczności podjęcia szacunków strat przez gminne komisje ds. szacowania 

zakresu i wysokości strat przypominam Państwu, że sporządzane na tę okoliczność protokoły 

winny być wypełniane wyłącznie na ww. formularzach. 

  Przy sporządzaniu protokołów należy pamiętać, że w przypadku, gdy dane 

rachunkowe oraz inna ewidencja lub dokumenty, będące w posiadaniu producenta rolnego nie 

obejmują wszystkich zdarzeń prowadzonej produkcji w całym gospodarstwie rolnym lub 

dziale specjalnym produkcji rolnej, wówczas wyliczeń strat dokonywać należy na podstawie 

danych dla danego regionu FADN Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (formularz protokołu „z danymi” - 

należy wybrać region D, w  którym znajduje się województwo podkarpackie, a ceny i plony 

zostaną automatycznie wygenerowane).  

Komisja gminna powinna oszacować wszystkie szkody, które wystąpiły  

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, gdyż za podstawę określenia 

zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość prowadzonej produkcji  

w gospodarstwie, tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, niezależnie  
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od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej. 

Powyższe oznacza, że przy wyliczaniu strat w uprawach rolnych (Załącznik 1 Szkody  

w produkcji roślinnej) wpisujemy wszystkie rośliny uprawne w gospodarstwie, (zgodnie  

z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego), tj. zarówno te, które zostały 

uszkodzone w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak i te, które  

nie zostały uszkodzone. W przypadku upraw, które nie zostały uszkodzone w rubryce straty 

plonu w % w roku wystąpienia szkody należy wpisać „0”. Natomiast w przypadku 

prowadzonej produkcji zwierzęcej należy wypełnić również Załącznik 2 „Szkody  

w produkcji zwierzęcej towarowej”. Przy czym należy pamiętać, że wartości pomiędzy 

kolumną 3 i 7 mogą się różnić wyłącznie o liczbę zwierząt padłych w wyniku niekorzystnego 

zjawiska atmosferycznego.  

Jednocześnie informuję, że przygotowany został nowy wzór wniosku dla producentów 

rolnych o oszacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

który wraz z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazuję  

w załączeniu do niniejszego pisma. Przypominam, że zgodnie z art. 13 RODO wszystkim 

zainteresowanym, składającym wnioski o oszacowanie strat należy przekazać ww. klauzulę 

informacyjną. 

Dodatkowo proszę o bieżące informowanie Wojewody o uaktywnieniu prac gminnych 

komisji ds. szacowania strat oraz o powstałych szkodach w rolnictwie na skutek wystąpienia 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Natomiast po przeprowadzeniu oszacowania szkód 

i sporządzeniu na tę okoliczność protokołów należy przekazać do Wojewody zbiorcze 

zestawienie oszacowanych strat na terenie gminy wraz z protokołami w terminie 30 dni  

od przeprowadzenia szacunków, a w przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni. 

Ponadto informuję, że na stronie BIP tut. Urzędu w zakładce Pozostałe informacje/ 

Informacje z zakresu rolnictwa / Usuwanie skutków klęsk żywiołowych umieszczony został  

wzór wniosku rolnika o oszacowanie strat wraz z klauzulą informacyjną, wzór zbiorczego 

zestawienia strat, a także link do strony MRiRW oraz monitoringu suszy rolniczej. 

    

 Dyrektora Wydziału  

 Środowiska i Rolnictwa 

 (-) 

    Piotr Najda 
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

Do wiadomości: 

1) Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

2) Podkarpacka Izba Rolnicza w Trzebownisku. 


