
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

MINISTERSTWO
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

SEKRETARZ STANU
Ryszard Bartosik

Warszawa,  06 lipca 2022 r.

Znak sprawy: DBD.dyr.071.27.2022

Pan
Andrzej Karbowy  
Prezes Zarządu  
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 

Dotyczy: pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych w 2021 r.

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z pismem znak ZIR/RP/2432/22 w sprawie przedłużenia terminu naboru 

wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. do 15 lipca br. – uprzejmie informuję, 

że zgodnie z przepisy § 13zp 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.) jednoznacznie 

stanowią że wnioski o pomoc powinny zostać złożone do dnia 30 czerwca 2022 r. W 

przypadku złożenia wniosku o pomoc po dniu 30 czerwca 2022 r. nie wszczyna się 

postępowania w sprawie przyznania pomocy. Uwzględniając czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian w powyższych przepisach nie ma możliwości wydłużenia terminu 

naboru wniosków o przedmiotową pomoc do 15 lipca br. 
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że kierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

zgłoszenia od producentów rolnych dotyczące problemów z pozyskaniem z powyższej 

aplikacji  protokołu oszacowania szkód lub kalkulacji są na bieżąco rozpatrywane. 

Na bieżąco rozpatrywane są również wszelkie reklamacje kierowane na adres 

administratora aplikacji susza@coi.gov.pl.

Ponadto zarówno na stronie Ministerstwa jak i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa została zamieszczona informacja, że w przypadku trudności w pozyskaniu z 

aplikacji publicznej bądź od właściwego wojewody protokołu oszacowania szkód, można 

złożyć w biurze powiatowym ARiMR sam wniosek o udzielenie pomocy. Natomiast protokół 

oszacowania szkód producent rolny będzie musiał dostarczyć do biura powiatowego ARiMR 

niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż na wezwanie kierownika tego biura.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że ogłoszenie kolejnego naboru wniosków 

wydłuża termin wypłaty pomocy poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych w 2021 r., także tym, którzy w terminie złożyli wniosek o udzielenie 

pomocy. 

…

Z poważaniem

Ryszard Bartosik

/podpisano elektronicznie/
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