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 Prezydent/Burmistrz/Wójt
  

W związku z wystąpieniem na terenie całego kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program pomocy dla rolników 

i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane 

wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub 

powodzi

Działania, które będą realizowane w ramach Programu:

1. Na podstawie § 5 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

ARiMR”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, 

będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz 

poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji 

w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich, znajdujących się na obszarach, 

gdzie szkody powstały w związku z suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, 

przymrozkami wiosennymi lub powodzią. Warunkiem udzielenia pomocy jest 

w szczególności dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu 

bankowego 2 protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości 

szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce wystąpienia szkód. Dopłaty do oprocentowania ww. kredytów będą stosowane na 

podstawie umów zawartych między Agencją a bankami, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia ARiMR.

2. Na podstawie § 13v rozporządzenia ARiMR Agencja będzie udzielała w 2019 r. i 2020 r. 

pomocy finansowej na każdy ha powierzchni upraw rolnych, jeżeli szkody spowodowane 

przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź 



w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 30% danej uprawy, w wysokości 

stanowiącej iloczyn deklarowanej we wniosku o udzielenie pomocy powierzchni uprawy, 

w której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, 

deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, oraz stawki pomocy. 

Niezależnie czy w  całym gospodarstwie rolnym średnia wartość procentowa strat 

wynosi powyżej czy poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

            rolnym.

3. Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z art. 41a 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 299 i 303), na wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane w 2019 r. 

przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź, pomocy 

w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie

społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności 

składek i rozkładania ich na dogodne raty. 

Rolnicy, którzy ponieśli szkody  spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz 

nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź, mogą także ubiegać się o zmianę 

dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także 

umarzanie w całości lub w części bieżących składek.

4.  Stosowanie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080), odroczeń 

w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres 

odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów 

rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, 

przymrozki wiosenne lub powódź.

5. Na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego obniżenie czynszu dzierżawnego może nastąpić 

przy łącznym spełnieniu dwóch warunków:

1) zaistnieniu okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie 

dotyczą jego osoby;

2) wystąpieniu znacznego zmniejszenia zwykłego przychodu z przedmiotu dzierżawy. 

Obniżenie czynszu może nastąpić po złożeniu przez dzierżawcę wniosku, w którym zostaną 

zawarte informacje dotyczące:

1) struktury upraw;



2) okoliczności, które miały wpływ na znaczne zmniejszenie plonów;

3) rodzaju uprawy i jej powierzchni, na którą miały wpływ okoliczności wymienione w pkt 

2, potwierdzone protokołem komisji,

4) uzyskanego plonu i średniego plonu z 3 ostatnich lat;

5) kwot uzyskanych z tytułu odszkodowań i ubezpieczeń.

6. Dodatkową pomocą może być stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów 

miast ulg w podatku rolnym za 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), w związku z suszą, 

huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią.

Wobec powyższego proszę o zamieszczenie na swoich stronach internetowych, tablicach 

ogłoszeń powyższej informacji oraz poinformowanie poszkodowanych o możliwości ubiegania się 

o pomoc w ramach w/w Programu. Należy zwrócić uwagę, że o pomoc mogą ubiegać się 

poszkodowani rolnicy, których procent średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym 

nie przekroczył 30%.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
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