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Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia br. przyjęła uchwałę w 
sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli 
szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych 
wystąpieniem suszy w 2015 r.

Program przewiduje, między innymi możliwość udzielenia pomocy finansowej 
poszkodowanym producentom rolnym na każdy ha powierzchni upraw, na której wystąpiła 
susza, w wysokości 800 zł na 1 ha  owocujących  drzew i  krzewów   owocowych i 400 zł na 
1 ha pozostałych upraw. Należy zaznaczyć, że ta forma pomocy będzie mogła być udzielona, 
jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane 
przez komisję powołaną przez Wojewodę, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym ( produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie) lub 
dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w 
którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, 
w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji.

Z uwagi na to, że wnioski o przyznanie tej formy pomocy, producenci rolni powinni 
złożyć do Biura Powiatowego ARiMR w terminie do 30 września br., zachodzi konieczność 
pilnego oszacowania strat zgłoszonych przez rolników oraz wyliczenia tych szkód w ujęciu 
wartościowym, a także  ich weryfikacji. 

Mając na uwadze terminowe oszacowanie szkód, uprzejmie informuję, że wnioski o 
oszacowanie szkód należy przyjmować w nieprzekraczalnym terminie do 7 września br. 
W incydentalnych, uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia wniosku 
po tym terminie. 

Jednocześnie informuję, że komisje dokonują oszacowania szkód poprzez lustrację na 
miejscu. Stąd też, w przypadku gdy dokonany został już zbiór upraw, niemożliwe jest 
uwzględnienie przez komisję strat w tych uprawach,  w toku szacowania szkód. 

Proszę także o pilne przekazywanie wniosków rolników do właściwych miejscowo 
PZDR celem oszacowania szkód, ponieważ komisje ds. szacowania zostały już powołane i na 
bieżąco szacują szkody.

Zwracam się także do Państwa o zapewnienie pomocy dla komisji szacujących szkody 
w gospodarstwach rolników z terenu gminy. 

W załączeniu przekazuję do wiadomości, pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
skierowane do wojewodów w sprawie programu pomocy dla rolników i producentów rolnych 
poszkodowanych w wyniku suszy.



Do wiadomości:
1. Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej
    ds. szacowania szkód w gospodarstwach
    rolnych
2. Warmińsko – Mazurska
    Izba Rolnicza 
    w Olsztynie
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie,
4. Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, filia w Suwałkach
5. PZDR
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