
KL ĘSKI 2012 r. – pomoc 

 

Nasz kraj coraz częściej nawiedzają niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz liczne anomalia 
pogodowe.  W ubiegłym roku były to przymrozki wiosenne, huragany i powodzie  w obecnym roku 
ujemne skutki przezimowania  zniszczyły w znacznym stopniu uprawy ozime. 

Producenci rolni, których gospodarstwa rolne lub działy specjalne poniosły w 2012 r  szkody 
spowodowane „niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” takimi jak: susza, grad, 
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, 
piorun obsunięcie się ziemi lub lawina  mogą ubiegać się o tani  kredyty na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. 

Kredyty preferencyjne z dofinansowaniem do odsetek bankowych są  udzielane Zgodnie 
 z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) i obejmują linię: 

� inwestycyjną – symbol nKL01, okres kredytowania 8 lat, (5 lat sady i plantacje 
wieloletnie) karencja 2 lata,  

� obrotową – symbol nKL02, okres kredytowania 4 lata , karencja 4 lata 
 

Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony, jeżeli minimalny poziom strat  w gospodarstwie 
w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego przekracza kwotę 1050 zł.  
Kredyt powinien być przeznaczony na: 

• przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych budynków inwentarskich, 
magazynowych szklarni tuneli i innych budowli służących do produkcji rolniczej. 
uszkodzonych ciągników i maszyn rolniczych. 

• przywrócenie produkcyjności poprze zakup stada podstawowego zwierząt 
gospodarskich, 

• zakup w miejsce zniszczonych : ciągników, maszyn rolniczych, a także samochodów 
ciężarowych, dostawczych związanych z produkcją rolniczą. 

natomiast 
Kredyt obrotowy może zostać udzielony, jeżeli wysokość poniesionych szkód przekracza 
30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  
z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z 3 lat w okresie 
pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku  
o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.  Minimalna powierzchnia uszkodzonej uprawy 
nie może być mniejsza niż 0,1 ha. 
Kredyt powinien zostać wykorzystany na  przywrócenie produkcyjności gospodarstwa 
poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: 
kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków 
ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz,  zakup opału do produkcji 
w szklarniach i tunelach. 
 
  



Oprocentowanie kredytów:  
• dla rolników, którzy ubezpieczyli 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk 

i pastwisk  lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego 
z ryzyk wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oprocentowanie 
wynosi 0,1% w skali roku 

•  dla pozostałych, którzy nie ubezpieczyli upraw lub zwierząt wynosi  3,85% w skali 
roku. 

 
O kredyty klęskowe można się ubiegać w następujących bankach: Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej, SGB-Bank S.A., BPH S.A., ING 
Banku Śląskim, Banku Zachodnim WBK, Banku PKO SA, a także w bankach spółdzielczych.  
 
Warunkiem otrzymania kredytu jest dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie 
kredytu bankowego „opinii wojewody” zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód 
oszacowanych przez  Komisję ds. szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej powołaną przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkód. 
 
Podstawą do wydania poszkodowanemu rolnikowi „opinii wojewody” jest „indywidualny 
protokół oszacowania szkód”  opracowany przez Gminną Komisję ds. szacowania strat  
w gospodarstwach rolnych i działach  specjalnych  produkcji rolnej powołaną przez 
Wojewodę właściwego ze względu na wystąpienie  klęski. 
Komisja poprzez lustrację na miejscu dokonuje oszacowania wysokości szkód w ciągu: 

• 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk 
             atmosferycznych jednak nie później niż: 

• 3 miesiące od wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, 
               pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin, 

• 3 miesiące od ustąpienia wody umożliwiającego wejście komisji na pola 
 i rozpoczęcie szacowania szkód w uprawach, zwierzętach i maszynach 
spowodowanych przez powódź  

• 12 miesięcy od ustąpienia wody w przypadku szacowania szkód spowodowanych 
przez powódź w budynkach i drzewach. 

 
Wojewoda w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z wnioskiem  
o uruchomienie na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. 
(Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.),  preferencyjnej linii kredytów na wznowienie produkcji dla 
gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych 
 w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
 
W przypadku wystąpienia szkód w uprawach ozimych w roku siewu Komisja potwierdza fakt 
wystąpienia skutków niekorzystnego zjawiska w formie np.: notatki, protokołu, natomiast 
szkody szacuje w następnym roku niezwłocznie po ruszeniu wegetacji, jednak nie później niż 
w lipcu. 
W przypadku szkód w uprawach ozimych  spowodowanych przez niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne  w roku siewu lub szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków 
przezimowania, albo szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk 



atmosferycznych w terminie do 20 maja wymagających zaorania, poziom szkód ustala się 
uwzględniając utratę plonów danej uprawy na poziomie 40%. 
 
W przypadku kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy przez różne klęski  wysokość 
każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód 
w skali całego gospodarstwa rolnego w odniesieniu do średniej rocznej produkcji rolnej w 
gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 
 
Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej 
sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa z wyjątkiem :  

• szkód powstałych w wyniku pioruna oraz przypadków, gdy  uprawa prowadzona jest 
na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstania 
szkód wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych 

• wystąpienia szkód w pojedynczych poszkodowanych gospodarstwach rolnych 
 i działach specjalnych produkcji rolnej, jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej 
rocznej produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody lub 
średniej z 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły 
szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji  lub 
powyżej 1050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego. 
 

 
Wysokość strat szacuje się na podstawie wyliczenia obniżonego przychodu  
 
W celu oszacowania strat powstałych w gospodarstwie w wyniku kl ęsk żywiołowych 
poszkodowany rolnik powinien złożyć : 
„Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie” w każdym  Urzędzie Gminy na terenie, 
której wystąpiły niekorzystne  zjawiska atmosferyczne i na terenie, której posiada grunty 
rolne  wraz z oświadczeniami: 

• oświadczenie rolnika o plonach, cenach oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych 
za rok 2012- zał. Nr 1, 

• oświadczenie rolnika o ilości zwierząt i ich cenach za rok 2012 – zał. Nr 2. 
 
Średnią roczną produkcję rolną z ubiegłych 3 lat lub średnią z 3 lat opartą na okresie pięciu 
ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, Komisja  ustala się na 
podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej 
produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku takich danych lub 
dokumentów na podstawie  danych o średniej wielkości produkcji publikowanych przez 
jednostki doradztwa rolniczego, urzędy statystyczne lub Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, a także danych zawartych w 
Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej znajdującej się na stronie internetowej 
MRiRW. 
Danymi rachunkowymi i dokumentami potwierdzającymi wielkość prowadzonej produkcji są: 

• księgi rachunkowe prowadzone od co najmniej od 3 lat; sprawozdanie o powierzchni 
zasiewów i zbiorach (R-05) 

• rachunkowość FADN prowadzona od co najmniej od 3 lat 
• rejestry produkcji i sprzedaży prowadzone od co najmniej od 3 lat 

 



Komisja jest zobowiązana sporządzić protokół z oszacowania wszystkich szkód, 
które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. 
w uprawach, zwierzętach i środkach trwałych) w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
wojewody drugi dla producenta rolnego.  
 
Powyższy protokół powinien zawierać: 
1) imiona i nazwiska członków komisji, 
2) datę oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się 
ziemi lub lawinę, 
3) adres i miejsce zamieszkania producenta rolnego albo adres i miejsce położenia 
gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, 
4) informacje o zakresie i wysokości szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich, rybach 
lub środkach trwałych, 
5) informacje o kosztach nie poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, 
6) informacje o kwotach uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 
upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb lub środków trwałych, 
7) informacje o średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej z: 
a) trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 
b) trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły 
szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji 
- ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów 
potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym 
gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku takich danych lub dokumentów - 
na podstawie danych o średniej wielkości produkcji publikowanych przez 
jednostki doradztwa rolniczego, urzędy statystyczne lub Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy. 
8) czytelne podpisy członków komisji oraz producenta rolnego. 
 
 
Protokół oszacowania szkód jest podstawowym dokumentem uprawniającym między 
innymi do; 

� wydania „opinii wojewody” w celu ubiegania się o kredyty preferencyjne  
z dofinansowaniem do odsetek bankowych 
• kredyt klęskowy inwestycyjny symbol nKL01, 
• kredyt klęskowy obrotowy - symbol nKL02 

� odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania 
ich na dogodne raty umarzania ich całości lub części bieżących składek na 
indywidualny wniosek rolnika. 

� odraczania  i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (raty czynszu 
dzierżawnego) bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia 

� pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, 
� stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku 

rolnym 
�  działaniach PROW 2007-2013 (Odtwarzanie potencjału produkcji). 

 
 



dokumenty dot. szacowania szkód znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego - http://www.duw.pl/Oddzial,Rolnictwa,16784.html 
 
źródło:  www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl 
 


