
                

WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia  06-06-2018    

         

   IFVII.7154.10.2018  

 Wójt, Burmistrz, 

Prezydent Miasta

(wszyscy)

W nawiązaniu do pisma Pana Jacka Boguckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 30.05.2018 r.,  znak:  F.we.071.37.2018, informującego o
usunięciu  ze  wzoru  protokołu  szacowania  szkód  w  gospodarstwach  rolnych  i  działach
specjalnych  produkcji  rolnej  klauzuli  dotyczącej  przetwarzania  danych osobowych oraz  o
konieczności  wyrażenia  przez  składającego  wniosek  o  oszacowanie  szkód  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych (zmiany  zostały  wprowadzone  w  związku  z
obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami  ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016) zwanego
RODO), w załączeniu przekazuję ww. pismo do zapoznania i stosowania. 

Jednocześnie  przypominam,  że  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Rolnictwa i
Rozwoju  Wsi  (www.minrol.gov.pl)  znajdują  się  zaktualizowane dokumenty,  obowiązujące
Komisje  szacujące  szkody  w  gospodarstwach  rolnych,  m.in.:  znowelizowane  w  2018  r.
Wytyczne  dla  Komisji  powołanych  przez  Wojewodę  oraz  jednolite  dla  wszystkich
województw wzory protokołów oszacowania szkód.  

Informuję  również,  że  szkody  należy  szacować  w  skali  całego  gospodarstwa
rolnego,  a po oszacowaniu  szkód,  spowodowanych  wystąpieniem  niekorzystnych  zjawisk
atmosferycznych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27.01.2015  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  sposobów  realizacji  niektórych  zadań
Agencji Restrukturyzacji                                 i Modernizacji Rolnictwa  (Dz. U. 2015 r. poz.
187)  należy  wypełnić  protokoły  z  oszacowania  szkód  (w  formie  elektronicznej).  Każdy
protokół należy wydrukować w 2 egzemplarzach. Protokoły muszą być czytelnie podpisane
przez poszkodowanego rolnika oraz przez Członków Komisji, którzy faktycznie uczestniczyli
w oględzinach poszkodowanych gospodarstw. 

Protokoły,  w  których  wysokość  szkód  wynosi  powyżej  30%  lub  wartość  strat
w     pojedynczym środku  trwałym wyniosła  3350  zł. -  należy  przesłać  do  tut.  Organu  w     2
egzemplarzach (oryginałach), niezależnie od tego czy poszkodowany producent rolny wyraził
chęć  ubiegania  się  o kredyt  preferencyjny  czy  też  nie.  W  przypadku  udzielania  przez
Ministerstwo  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  jakiejkolwiek  innej  (dodatkowej)  formy  pomocy
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finansowej wynikającej                z tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
(wymienionych w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów),  rolnik  posiadający zatwierdzony
przez Wojewodę Śląskiego protokół może ubiegać się                o takową pomoc. Odnośnie
protokołów, w których wysokość szkód wynosi poniżej 30 % należy przesłać do tut. Organu
tylko 1 egzemplarz (oryginał), a drugi przekazać poszkodowanemu rolnikowi. Protokoły, w
których szkody nie przekraczały 30% nie wymagają potwierdzenia szkód przez Wojewodę,
jednakże należy je  zachować,  gdyż  rolnik  może ubiegać  się  o  pomoc publiczną, zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji  (UE)  nr  1408/2013  r.  z  dnia  18  grudnia  2013  r.  w  sprawie
stosowania  art. 107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013). 

Protokoły należy w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód (a w przypadku
protokołów zbiorczych w terminie 45 dni) złożyć wojewodzie właściwemu ze względu na
miejsce wystąpienia szkód.

W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  wątpliwości  należy  kontaktować  się  z
pracownikiem tutejszego Urzędu - Panią Klaudią Kovács pod numerem tel.: 32/20-77-539.

  

      Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

      Aleksandra Kroczek
          Zastępca Dyrektora Wydziału

Załącznik: 

1. Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 30.05.2018 r.

Otrzymują:

1. Adresat
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http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/pomoc_publiczna/akty_prawne/rozp_de_minimis_w_rolnictwie_1408_2013_pl.pdf
http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/pomoc_publiczna/akty_prawne/rozp_de_minimis_w_rolnictwie_1408_2013_pl.pdf
http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/pomoc_publiczna/akty_prawne/rozp_de_minimis_w_rolnictwie_1408_2013_pl.pdf

