Informacja
dotycząca szacowania szkód i udzielania kredytów w 2015 r.,
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawnych, obowiązujących od 13 lutego br.
Zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych,
nadal obowiązuje wyliczenie poziomu szkód w odniesieniu do produkcji całego gospodarstwa, bez
względu na terenie ilu gmin prowadzona jest produkcja rolna. Celem ujednolicenia zasad
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim, obowiązują następujące
ustalenia:
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty na terenie dwóch lub więcej gmin w jednym
województwie, protokół ostateczny, będący podsumowaniem uszkodzonych powierzchni upraw
i wyliczeniem całości szkód w gospodarstwie oraz średniej rocznej produkcji z 3 lat - sporządza
komisja gminna powołana przez wojewodę, właściwa do usytuowania siedziby gospodarstwa, na
podstawie protokołów częściowych – uproszczonych sporządzonych przez komisje z innych gmin.
Rolnik jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na
terenie której poniósł szkody. Wniosek należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od
daty wystąpienia zjawiska, z wyjątkiem ujemnych skutków przezimowania i przymrozków
wiosennych. Obowiązuje określony wzór wniosku rolnika o oszacowanie szkód i oświadczenia nr1.
Komisja, szacując szkody rolnikowi posiadającemu grunty na terenie innej gminy (niż
znajduje

się

siedziba

gospodarstwa),

sporządza

protokół

częściowy

–

uproszczony,

wg obowiązującego wzoru, zawierającego m.in. ustalenie powierzchni upraw i wysokości
utraconych plonów w %. Protokół ten musi być czytelnie podpisany przez komisję i rolnika. Jeden
egzemplarz wypełnionego protokołu, komisja szacująca szkody przekazuje do komisji działającej
na terenie gminy, w której znajduje się siedziba gospodarstwa na terenie województwa łódzkiego.
Komisje powinny zwrócić szczególną uwagę, aby rolnicy we wnioskach zgłoszeniowych
informowali, na terenie jakich gmin i jaką powierzchnię UR posiadają. Jeżeli rolnik powiadomi, że
na terenie innej gminy nie poniósł szkód, powinien jednocześnie dołączyć oświadczenie,
w którym poinformuje komisję o powierzchni UR na terenie tej gminy oraz o tym, że nie poniósł
szkód.
Niezależnie od tego, na terenie ilu gmin znajdują się grunty i komisje sporządzają częściowe
- uproszczone protokoły szkód, rolnik składa tylko jedno oświadczenie o strukturze upraw
w 2015 roku dla całego gospodarstwa (oświadczenie nr 1, kolumna 2 i 3), w gminie właściwej do
położenia siedziby gospodarstwa. W oświadczeniu tym, rolnik uwzględnia powierzchnię wszystkich
upraw swojego gospodarstwa z terenu wszystkich gmin, zgodną z wnioskiem o przyznanie płatności
obszarowych na rok 2015. Na podstawie struktury upraw w 2015 roku, komisja wylicza średnią

roczną produkcję z 3 lat dla całości gospodarstwa.
Jeśli rolnik ma gospodarstwo w kilku gminach i w każdej z gmin działa komisja powołana
przez wojewodę, to protokół indywidualny dotyczący całego gospodarstwa sporządza komisja z tej
gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa. W przypadku, gdy w gminie właściwej
ze względu na siedzibę gospodarstwa, nie została powołana komisja przez wojewodę (brak klęski),
ostateczny protokół indywidualny (obejmujący całość gospodarstwa) sporządza komisja na terenie
działania której wystąpiły szkody.
Komisja gminna jest zobowiązana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez
rolnika, do oszacowania szkód w środkach obrotowych, nie później jednak niż do czasu zbioru
plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji /z wyjątkiem powodzi i ujemnych skutków
przezimowania/. W środkach trwałych – w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia szkód
w środku trwałym.
Następnie w terminie 30 dni od oszacowania szkód, komisja jest zobowiązana do złożenia
protokołu oszacowania szkód gospodarstwa wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce
wystąpienia szkód. W przypadku gospodarstw położonych na obszarze co najmniej dwóch
województw – komisja jest zobowiązana do złożenia w terminie 45 dni od dnia oszacowania
szkód, protokołu szkód gospodarstwa wojewodzie właściwemu ze względu na położenie
największej części gospodarstwa. Wymóg ten dotyczy wszystkich rodzajów protokołów
gospodarstw, zarówno tych, w których straty przekraczają 30 % średniej rocznej produkcji, jak
i tych, w których straty wynoszą 30 % i poniżej 30 % średniej rocznej produkcji gospodarstwa oraz
protokołów inwestycyjnych.
Rolnicy posiadający protokoły szkód w środkach obrotowych przekraczające 30 % średniej
rocznej produkcji gospodarstwa oraz protokoły szkód w środkach inwestycyjnych, ubiegający się
o pomoc kredytową, są zobowiązani za pośrednictwem urzędu gminy, wystąpić do wojewody
o potwierdzenie wystąpienia szkód na oryginale protokołu gospodarstwa. /Potwierdzenie szkód na
protokole zastępuje wcześniejszy wymóg otrzymania opinii wojewody, potwierdzającej straty
gospodarstwa/. Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania
szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.
Uwaga! Powyższy warunek potwierdzania szkód na protokole nie dotyczy rolników, których
starty nie przekroczą 30% bądź będą równały się 30 % średniej rocznej produkcji gospodarstwa.
Celem uzyskania pomocy, Ci rolnicy są zobowiązani przedłożyć oryginał protokołu szkód w banku
kredytującym /bez potwierdzania szkód przez wojewodę/. Pomoc ta ma charakter pomocy de
minimis w rolnictwie. Wysokość pomocy nie może przekroczyć równowartości 15 000 EUR
w okresie trzech lat podatkowych.

W przypadku gospodarstwa położonego na obszarze co najmniej dwóch województw,
w których wystąpiły szkody - wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia
największej części tego gospodarstwa potwierdza wystąpienie szkód na protokole
sporządzonym dla całego gospodarstwa. Jeden protokół z całego gospodarstwa sporządza
właściwa komisja ze względu na miejsce największej części gospodarstwa, na podstawie
protokołów oszacowania szkód sporządzonych przez komisje powołane przez wojewodów ze
względu na miejsce wystąpienia szkód w innych województwach, przedłożonych przez
producentów rolnych, w terminie umożliwiającym komisji przekazanie właściwemu wojewodzie
protokołu w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód.

