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LINK :

Złóż wniosek o oszacowanie
spowodowanych przez suszę strat w
uprawach rolnych
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-wuprawach-rolnych

Informacja Aplikacja Susza - instrukcja

Złóż wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych
Jeżeli w Twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możesz
wnioskować o oszacowanie strat w celu otrzymania protokołu oszacowania szkód.
Kiedy możesz złożyć wniosek
Jeżeli na obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w
ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Suszę oznaczają szkody
spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia
30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla
poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.
Masz możliwość złożenia wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach, gdzie zgodnie
z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.
Złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwia otrzymanie protokołu
oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach określonych przez
Radę Ministrów programów pomocy.

System sam automatycznie uwzględnia zdarzenia w poszczególnych raportach narastająco, nie
wskazane jest zbyt wczesne wysłanie wniosku o szacowanie suszy przed kolejnymi raportami
spowoduje to agregację danych w okresie dotychczasowego raportowania i nie uwzględnia
nowych okresów. Z nowych wytycznych w spawie szacowanie wynika, też , że nie ma potrzeby
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zgłaszania zjawiska wystąpienia suszy przez samorząd w celu powołania komisji szacującej
straty, gdyż system automatyczne oblicza straty w celu wygenerowania protokołu. Pozostałe
niekorzystne warunki atmosferyczne samorząd (wójt, burmistrz/prezydent miasta) zgłasza na
dotychczasowych zasadach do Wojewody w formie tradycyjnej (pisemnej).

Zintegrowany system działający w oparciu o stacje meteo, sondy glebowe i teledetekcje
satelitarną http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020/
Ukazał się nowy klimatyczny bilans wodny. III Raport IUNG 2020 r.
Nowe wytyczne dla komisji szacującej straty, szczegóły na :
https://www.gov.pl/…/ro…/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne
Szacowanie strat suszy zgłoszenia tylko w systemie elektronicznym w EPUAP z podpisem
elektronicznym - połączony z system z aplikacją e wniosek plus.
link do złożenia wniosku o szacowanie suszy będzie aktywny na stronie :
po kliknięciu system automatycznie nas przekieruje na stronę do logowania.
➢ Gov.pl.> karty usług – Aplikacja suszowa
➢ Wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniach upraw rolnych

Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie konta na ePUAP wraz z aktywnym
podpisem elektronicznym.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP – ogólnopolska
platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami
administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w
ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa).

Krok 1. Załóż konto na ePUAP
Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane
kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do
odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres
skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na
wskazany adres email.
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/rejestracja-konta

Krok 2. Potwierdź profil zaufany
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Profil Zaufany to Twoje darmowe narzędzie, które umożliwia m.in. logowanie i składanie
podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online,
w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Aby potwierdzić Profil
Zaufany wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego Punktu
Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. Używaj Profilu Zaufanego do
logowania się do systemów administracji publicznej i skutecznego korzystania z
elektronicznych usług publicznych.
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Krok 3. Załatwiaj sprawy przez internet
Już ponad 1 mln osób korzysta z usług ePUAP. Możesz odbierać i wysyłać urzędową
korespondencję elektronicznie. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym
Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’. Jeżeli dany urząd
nie ma konkretnej usługi to zawsze możesz wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan
opłaty). Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Profil Zaufany służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji.
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw

Złożenie wniosku o oszacowanie strat poprzedzone jest możliwe przez producentów rolnych
posiadających Profil Zaufany, który umożliwia podpisanie wniosku. Warunkiem jest również
posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności oraz złożeniem, w roku którego dotyczy wniosek o oszacowanie strat, wniosku o dopłaty
bezpośrednie.

Jeżeli posiadasz ePUAP

LOGOWANIE do Publiczna aplikacja szacowanie suszy

ZŁÓŻ WNIOSEK

o musisz przygotować ?
Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, skan polisy ubezpieczenia co najmniej 50%
powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich
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użytków zielonych, od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać
z formy pomocy w pełnych wysokościach oraz dokumentacja fotograficzna szkód
spowodowanych wystąpieniem suszy potwierdzająca ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna,
tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Sparowanie z e- wniosek plus i import danych LOGIN i Hasło

Kto może złożyć wniosek
1)

2)

3)

Producent rolny:
któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności;
w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane
wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich;
będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Co musisz przygotować
Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, skan polisty ubezpieczenia co najmniej 50%
powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków
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zielonych, od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania,
przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw
rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych
wysokościach oraz dokumentacja fotograficzna szkód spowodowanych wystąpieniem suszy
potwierdzająca ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez
dokumentacji fotograficznej).

Jak wypełnić wniosek
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Instrukcję znajdziesz także na stronie MRiRW. Możesz także pobrać ją poniżej.
Materiały
Instrukcja wypełnienia wniosku

Co zyskasz

Protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach
określonych przez Radę Ministrów programów pomocy, np. o preferencyjny kredyt na wznowienie
produkcji rolnej.

Potwierdzenie wysłania wniosku

Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe możesz uzyskać:
•

w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.15-16.15 pod numerami telefonów: 22 623 17 64

lub 22 623 16 64
Sprawdź też informacje na stronie MRiRW.

