
Olsztyn, dnia 1 października 2019 r.

IGR-XI.7160.161.2019
Szanowni Państwo

            Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin

dot. szacowania szkód w rolnictwie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 13 v ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów           
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od dnia 3 października 2019 r.  
do 31 października 2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody           
w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r.  suszy, huraganu, gradu, deszczu 
nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objęły 
co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski do biur powiatowych ARiMR            
o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć, m.in. kopię protokołu 
oszacowania szkód.  Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR 
( www.arimr.gov.pl ). 

Stawka pomocy będzie zróżnicowana, a mianowicie :

1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące                    
co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie 
dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na             
1 ha tych użytków;

2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące                
co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków 
zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada 
zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej 
jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały 
szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której 
obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki 
dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały 
szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, 
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i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 
0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku 
powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Łącznie wsparcie nie 
może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw położonych na obszarach ONW 90%) 
kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. 
tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni 
upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych. 

Powyższa pomoc będzie udzielana:

1) poza formułą de minimis – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, 
huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, 
oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę będą wynosić powyżej 30 proc. 
średniej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, albo

2) w ramach formuły pomocy de minimis – w przypadku gdy szkody spowodowane 
tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami 
wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę 
będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej w gospodarstwie 
rolnym. 

Jednocześnie informuję, że zarówno o powyższe dotacje, jak i preferencyjne kredyty 
na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w związku z wystąpieniem szkód 
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,  w świetle obowiązujących 
przepisów, mogą ubiegać się producenci niezależnie od poziomu łącznej wysokości szkód 
w gospodarstwie rolnym. 

Z wyrazami szacunku

Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski
Sławomir Sadowski

Do wiadomości:

1. Warmińsko - Mazurski Ośrodek 
      Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
2. Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego
3. Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
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