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Uprzejmie informuję, że dniu 18 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 
1483 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 iipca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym w § 13 r określone zostały 
zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy 
finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach 
rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 30 % 
danej uprawy.

Producenci rolni od dnia 14 września do dnia 28 września br. mogą składać w biurach 
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację w 
wysokości 1000 zł na 1 ha upraw rolnych, na powierzchni których straty wynoszą co najmniej 
70 %.

Wnioski o dotację w wysokości 500 zł na 1 ha na powierzchnię upraw rolnych, na 
których straty wynoszą co najmniej 30 % i mniej niż 70% danej uprawy producenci rolni 
będą składać od dnia 26 września 2018 r. Jeżeli producenci rolni złożą wniosek przy stratach 
co najmniej 70 % zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie 
również pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych obejmującymi co najmniej 
30% i mniej niż 70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nic muszą ponownie składać 
wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli z wniosków wynika, w których uprawach powstały 
szkody od 30% do 70%.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych 
nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw' rolnych w 
gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Warunkiem uzyskania pomocy na zasadach określonych w art. 25 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w 
sektorach rolnym i leśnych oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 
191/1. z późn. zm.) jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód 
sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody z adnotacją wojewody na ty m protokole potwierdzającą wy stąpienie 
szkody wynoszącej powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 
rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z 
trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z



pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo średniej rocznej 
produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w 
którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w 
którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że utrata dochodów jest wyliczana 
zgodnie z przepisami art. 25 ust. 6 ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014.
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Panie, Panowie
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i

w załączeniu przekazuję pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r., 

znak: F.we.079.207.2018 informujące o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2018 poz. 1483).

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że protokoły z oszacowania szkód (w związku 

z wystąpieniem suszy) poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, w których szkody wyniosły 

powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej zostaną zweryfikowane, a w przypadku braku 

nieprawidłowości otrzymają adnotację Wojewody Mazowieckiego. Po weryfikacji kopie 

protokołów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przesłane zostaną do Państwa w celu 

przekazania ich rolnikom. W przypadku, gdy weryfikowane protokoły będą zawierać błędy, 

jednostka zostanie wezwana do ich poprawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż protokoły będą przekazywane do Państwa 

za pośrednictwem operatora pocztowego.
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