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Odpowiadając na pismo Pana Starosty z dnia 13 czerwca 2018 roku (znak: 

OS.6183.1.2018.OS5) skierowane do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pomocy 

rolnikom dotkniętym stratami w uprawach rolnych spowodowanych suszą rolniczą, 

przedstawiam następujące informacje.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015, 

poz. 187 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienia 

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 ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Oszacowania szkód dokonuje komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu  

na miejsce wystąpienia szkód, na  wniosek zainteresowanego rolnika.     

Komisja została powołana Zarządzeniem nr 263/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu  i wysokości 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. Ostatnia 

zmiana zarządzenia, wynikająca ze zmiany składu osobowego Komisji, została dokonana 

Zarządzeniem nr 275/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2018 r.  

Komisja ma charakter stały i działa w Zespołach pracujących na terenie wszystkich 

gmin województwa wielkopolskiego, w tym na terenie wszystkich gmin powiatu 

wągrowieckiego.  

Do dnia 12 lipca 2018 r. wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin miejsko – wiejskich 

oraz wiejskich powiatu wągrowieckiego potwierdzili wystąpienie na ich terenie suszy 

rolniczej i obecnie trwa szacowanie szkód przez Zespoły ww. Komisji Wojewody. 

Bezpośrednio po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych i sporządzeniu 

protokołu poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących 

przepisach tj.:  
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1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa; 

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336) pomocy w opłaceniu 

bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu 

w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także 

umorzenie w całości lub w części bieżących składek; 

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a 

ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91) odroczenia i rozłożenia na raty płatności  

z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu 

umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego 

gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody; 

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 800) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg  

w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego. 

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis. 

Przedstawiając powyższe informacje wyrażam nadzieję, że dostępne formy pomocy 

zrekompensują poszkodowanym rolnikom poniesione straty spowodowane wystąpieniem 

suszy rolniczej. 

Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce 

„Sprawy” – „Środowisko i Rolnictwo” - „Szkody   w  rolnictwie” - „Szkody w rolnictwie 2018”.  

 

[ z-ca Dyrektora Wydziału  

Infrastruktury i Rolnictwa 

 

      Tomasz Małyszka ] 
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