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Szanowny Panie Prezesie,

zgodnie z przepisami 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.), wniosek o  oszacowanie szkód 

powstałych w  wyniku suszy można złożyć do  dnia 15 października roku wystąpienia 

suszy.

Dzięki zmianie ww. rozporządzenia z dnia 13.10.2022 r. termin złożenia wniosków o 

oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do dnia 31 

października 2022 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek producenta rolnego o oszacowanie szkód 

powstałych w wyniku suszy musi zawierać m.in. informacje o liczbie zwierząt 

utrzymywanych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy dany gatunek jest objęty 

przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824 oraz z 2020 r. poz. 300) - zgodnej z liczbą zwierząt 

wpisanych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy ma 

prawo do wielokrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich 
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obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych 

upraw rolnych i  wprowadzania innych zmian we wniosku - do czasu potwierdzenia 

ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem 

Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w 

gospodarstwie rolnym lub kalkulacji i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń lub 

dokonywania zmian. 

Rolnik wypełniając wniosek o oszacowanie suszy kilkukrotnie otrzymuje informację, że 

po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian ani dodania kolejnych 

szkód. 

Należy również zauważyć, że przepisy § 13x ww.  rozporządzenia Rady Ministrów nie 

przewidują korekty protokołów. 

Przedstawiając powyższe pragnę zauważyć, że wypełniając wniosek o oszacowanie szkód 

powstałych w wyniku suszy w części „Informacje o produkcji zwierzęcej” producent rolny 

musiał obowiązkowo udzielić odpowiedzi na pytanie „Czy masz produkcję zwierzęcą w 

gospodarstwie” i mógł wybrać jedną z odpowiedzi:

„Mam produkcję zwierzęcą”

„Nie mam produkcji zwierzęcej”.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Bartosik

/podpisano elektronicznie/
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