
Lublin, 3 września 2015 r.
ŚR.I.7160.  186  .2015.DJ

Panie/Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
wszyscy w woj. lubelskim

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r. przyjęła uchwałę 
w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli 
szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane 
wystąpieniem suszy, w którym przewiduje się m.in. udzielenie następującej pomocy:
1) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów 

bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach 
rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie 
szkody powstały w związku z suszą;

2) pomocy finansowej na podstawie § 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.) na każdy ha 
powierzchni upraw, na której wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zadeklarowanej przez producenta rolnego we 
wniosku, w wysokości 800 zł na 1 ha owocujących drzew i krzewów owocowych i 400 zł na 
1 ha pozostałych upraw rolnych. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji 
administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w 
terminie do dnia 30 września 2015 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 
Agencję na stronach internetowych przez nią administrowanych;

3) pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu 
zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na 
dogodne raty. Rolnicy będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków 
spłat należności z tytułu zadłużenia, jak i umarzanie w całości lub w części bieżących składek. 
Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 
indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;

4) odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania
opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego 
przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych;



5) ulg w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa, przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów
miast.

Powyższy program w zakresie pomocy określonej w pkt 2-5 został zgłoszony do Komisji 
Europejskiej jako zgodny z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 702/2014 
uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), a zatem przedmiotowa pomoc będzie mogła 
być udzielona, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia tych szkód, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej 
w gospodarstwie rolnym 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 
wielkości produkcji.

Ponadto wielkość pomocy będzie pomniejszana o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% 
powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem 
łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk.

Mając na względzie, że producenci rolni, chcący ubiegać się o pomoc na podstawie § 13c 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa muszą 
złożyć wniosek o jej udzielenie wraz z kopią protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez 
komisję powołaną przez Wojewodę do 30 września 2015 r., uprzejmie proszę o podjęcie 
niezbędnych działań, aby szkody spowodowane tegoroczną suszą w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oszacowane zostały w terminie 
umożliwiającym producentom rolnym złożenie przedmiotowego wniosku wraz z protokołem strat.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szacowania przekazuję informację 
dodatkową informację dot. szacowania strat w uprawach spowodowanych suszą. 
W dziewiątym okresie raportowania suszy, opublikowanym przez IUNG w Puławach, dnia 21 
sierpnia br. obejmującym okres od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku we wszystkich 
gminach położonych w woj. lubelskim,  stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej. 
Kolejny dziesiąty już raport potwierdził wystąpienie suszy oraz zwiększył zakres upraw 
zagrożonych suszą.
Szczegółowe dane dotyczące strat w poszczególnych gminach dostępne są pod adresem 
http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/06/ należy wybrać właściwy powiat a następnie 
gminę.

Sporządzając protokoły, komisje powinny uwzględniać straty tylko w grupach roślin 
w których  IUNG w Puławach uznał zagrożenie suszą. Wyjątek od tej zasady stanowią rośliny 
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które nie są uwzględniane w raporcie (np. użytki zielone), a wg szacunków komisji zostały 
dotknięte suszą. Komisje dokonują szacunków strat poprzez lustrację na miejscu.

Odnośnie okresu wystąpienia suszy, proszę o wpisywanie dat z dziewiątego raportu 
IUNG, czyli od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 r. Ponadto proszę również o dokładne 
sprawdzenie, jakich upraw na terenie Państwa gmin dotyczy zagrożenie wystąpienia suszą, 
ponieważ nie we wszystkich uprawach, na terenie każdej gminy w województwie, raport 
stwierdza zagrożenie suszą. 

Protokoły sporządzone przed dniem opublikowania dziewiątego raportu, czyli przed 21 
sierpnia 2015 r., w których wykazano straty spowodowane suszą,  należy poddać weryfikacji. 
Prosimy o przeanalizowanie takich protokołów, ewentualną korektę dat (pod warunkiem, 
że uprawy nadal znajdują się w polu). Wyjątek od tej zasady stanowi 16 gmin wymienionych 
w ósmym raporcie IUNG, w których wystąpiło zagrożenie suszą w uprawach tytoniu 
i krzewach owocowych. Są to następujące gminy:

1. powiat bialski
1) Terespol UM
2) Terespol UG
3) Biała Podlaska UG
4) Kodeń
5) Łomazy
6) Piszczac
7) Rokitno
8) Rossosz
9) Sosnówka
10) Tuczna 
11) Wisznice
12) Zalesie

2. powiat parczewski
1) Jabłoń
2) Milanów
3) Podedwórze

3. powiat radzyński
1) Komarówka Podlaska.

Jeżeli na terenie Państwa gmin poza suszą wystąpiły wcześniej inne zjawiska 
„klęskowe”, które spowodowały straty w uprawach, prosimy o sporządzenie dwóch 
protokołów: jednego dla strat spowodowanych suszą i drugiego dla strat łącznych, 
spowodowanych suszą i innymi zjawiskami. Program pomocy rządowej dotyczy tylko strat 
spowodowanych przez suszę.

W przypadku rolników prowadzących w gospodarstwie produkcję roślinną i zwierzęcą 
do kosztów poniesionych z tytułu nie zebrania plonów można zaliczyć koszt zakupu pasz 
(dot. szczególnie bydła).

W przypadku analizowania produkcji zwierzęcej w gospodarstwie uwzględniamy przy 
liczeniu przychodu jedynie produkcję towarową, nie bierzemy pod uwagę stada 
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podstawowego. Szacując przychodowość gospodarstw prowadzących chów bydła mlecznego 
liczymy przychodowość wynikającą z produkcji mleka i ewentualnej sprzedaży cieląt.

Ze względu na wątpliwości związane ze sposobem wypełniania oświadczeń i protokołów 
w zakresie produkcji zwierzęcej zmodyfikowano wzór oświadczenia rolnika w tym zakresie 
jak również część nagłówkową tabeli w protokole. Zmodyfikowane dokumenty przesyłam 
w załączeniu, są one dostępne również na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego/ 
poradnik klienta/ rolnictwo.

Z poważaniem

Jarosław Haleniuk

Dyrektor Wydziału
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