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Urzędy Gmin, Miast i Gmin, Miast 
Województwa Wielkopolskiego 
- wszystkie - 

 
 

W związku z licznymi zapytaniami kierowanym do biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przesyłamy następujące 
wyjaśnienia, które prosimy przekazać członkom komisji klęskowych: 

 

Z rozeznania przeprowadzonego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wynika, że nie ma przeszkód do 
przyjmowania protokołów zawierających wydajność towarowej produkcji zwierzęcej obniżoną na skutek suszy - 
niższą niż średnia trzyletnia. Oczywiście wartość wydajności w roku wystąpienia szkody musi wynikać z 
oświadczenia rolnika, gdyż komisja nie ma możliwości dokonania własnej oceny tych wartości. Rolnik składający 
oświadczenie musi mieć z kolei świadomość, że w wypadku kontroli czy wątpliwości komisji będzie musiał 
udowodnić prawdziwość danych podanych w oświadczeniu. Najbardziej właściwymi dokumentami 
potwierdzającymi spadek wydajności i zarazem poziom cen w roku klęski są faktury sprzedaży produktów 
zwierzęcych. Z tego względu rolnicy składający oświadczenie powinni pod zachowaną u siebie treścią 
oświadczenia podpiąć, np. kopie faktur czy innych dokumentów potwierdzających dane podane do protokołu. 
Wzór oświadczenia znajduje się na internetowej stronie WUW, należy go tylko rozszerzyć o kolumnę „Uzyskana 
lub przewidywana wydajność w roku wystąpienia szkody”. 

Ponadto WUW potwierdza, że w przypadku ubiegania się przez rolnika wyłącznie o pomoc „do hektara”, 
kopie protokołów szacowania strat rolnicy przekazują wraz z wnioskiem bezpośrednio do ARiMR, a więc nie ma 
potrzeby wysyłania oryginałów do Wojewody. Wojewoda potwierdza wyłącznie te protokoły, które służą do 
ubiegania o pomoc w formie preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji rolnej. 

Podkreślenia wymaga, że nie przewiduje się wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 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. Zatem wnioski o pomoc 
finansową przyjmowane są przez biura ARiMR do 30 września br. 

W załączeniu raz jeszcze przesyłamy: 
- pismo Tadeusza Nalewajka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.09.2015 r., 
- pismo Pani Dyrektor Aleksandry Szelągowskiej z dnia 16.09.2015 r., 
- pismo Wiceministra Kazimierza Plocke z dnia 21.09.2015 r., 

które szczegółowo precyzują kwestie zawarte w naszych wyjaśnieniach. 
 

Z poważaniem 
 Prezes 
 Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

  
 Piotr Walkowski 
 
Do wiadomości: 
- Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, 
- Piotr Łykowski – Dyrektor Wielkopolskiego OR ARiMR, 
- Ryszard Jaworski – Dyrektor WODR w Poznaniu. 


