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Wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych
przez susz? i sporz?dzanie protoko?u sk?ada si? od kilku dni poprzez aplikacje
publiczn?, bez udzia?u Komisji. Rolnicy maj? przed sob? nowe wyzwanie.

Jak to z aplikacją było
Aplikacja do zg?aszania szkód jest dost?pna ju? od jakiego? czasu. Niestety, jak
sygnalizowa?a WIR, do?? d?ugo nie upubliczniono instrukcji pos?ugiwania si? aplikacj?.
Z tego te? powodu nie mo?na by?o z niej korzysta?. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e w chwili
obecnej jest ju? dost?pna.

Bez IUNG-BIP ani rusz!
Wniosek o oszacowanie strat jest ściśle powiązany z ARiMR oraz IUNG-PIB. Istotne dla rolnika jest
to, że Instytut opracowa? metodyk? szacowania plonów dla wszystkich monitorowanych przez niego ro?lin.
Najwa?niejsza jest jednak mo?liwo?? generowanie map dla obszarów na terenie ca?ego kraju. Oznacza to,
?e na mapie mo?emy zidentyfikowa? dzia?ki rolne gmin, powiatów, województw.
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Wniosek o oszacowanie szkód – logowanie do aplikacji
fot. MRiRW

Kto może składać wniosek o oszacowanie strat?
Wniosek sk?ada oczywi?cie producent rolny, który spe?nia poni?sze warunki.
Po pierwsze – posiada numer EP uzyskany w ARiMR.
Po drugie – ma w gospodarstwie szkody.
Wreszcie jest mikro, ma?ym, ?rednim lub du?ym przedsi?biorstwem.

Kiedy składać wniosek o oszacowanie strat?
Najprostsza odpowied? by?aby taka: kiedy wyst?pi?a szkoda! Niestety trzeba tu przypomnie? obowi?zuj?c?
definicj?. Susz? oznaczaj? szkody spowodowane wyst?pieniem w dowolnym sze?ciodekadowym okresie od
dnia 21 marca do dnia 30 wrze?nia danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poni?ej okre?lonej
warto?ci dla poszczególnych gatunków lub grup ro?lin uprawnych oraz kategorii glebowych. Tu wytyczne
wyznacza IUNG-PIB.

Zanim wypełnisz wniosek…
Aby wype?ni? wniosek o oszacowanie strat nale?y si? przygotowa?. Oczywi?cie trzeba mie? pod r?k?
numer identyfikacyjny EP. Do tego skan polisy ubezpieczenia. Je?li kto? nie wie, to Ministerstwo
przypomina. Polisa obejmuje co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie
g?ównym, z wy??czeniem wieloletnich u?ytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego,
ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierz?t gospodarczych je?eli producent rolny chce korzysta?
z formy pomocy w pe?nych wysoko?ciach.
Szczegółowe informacje o nowej aplikacji znaleźć można oczywiście na stronach MRiRW. Wniosek
o oszacowanie strat na trwale wpisuje się w rolniczą rzeczywistość.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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