
Szanowni Państwo 

W dniach od 3 do 31 października 2019 r. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Żninie będzie przyjmować Wnioski o udzielenie pomocy finansowej 

producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane 

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

powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy. 

W związku z tym, że stawka płatności dla wieloletnich użytków zielonych uzależniona jest od 

obsady zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przeliczeniu na duże jednostki 

przeliczeniowe na 1 ha tych użytków uprzejmie proszę zainteresowanych rolników o zgłaszanie 

się do Biura ARiMR w Żninie w celu uzyskania danych dotyczących liczby posiadanych, w dniu 

szacowania szkód zwierząt z ww. gatunków. Dane te są niezbędne do poprawnego wypełnienia 

wniosku. 

Ponadto niezbędne do poprawnej weryfikacji będą dane IRZ o średniej produkcji zwierzęcej. 

 

Z poważaniem 

Sebastian Kowalik 

Kierownik Biura Powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żninie 

 

 

Informacje uzupełniające: 

II. Stawki pomocy wyniosą: 

1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane 

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

wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich 

użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których 

obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej 

jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 

2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem 

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

powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich 

użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których 

obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej 

jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 

3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody 

spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 

przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków 

zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi 

poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 



4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody 

spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 

przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% 

wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy 

lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. 

Pomoc będzie udzielana na podstawie przepisów § 13v rozporządzeniu 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.) i jest skierowana do 

producenta rolnego: 

 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 szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem 

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

powodzi, objęły co najmniej 30 % danej uprawy.  

 będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu 

załącznika nr I do rozporządzenia Komisji UE nr 702/2014. 

Pomoc będzie udzielana: 

 poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 

702/2014 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, 

deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję 

powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą 

wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, 

 

albo 

 w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

nr 1408/2013 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, 

deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję 

powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą 

wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku 

powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.  

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach 

ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej. Pomoc będzie podlegała także 

pomniejszeniu o 50% w przypadku producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w 

uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie 

rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.  

Do wniosku będzie należało dołączyć, w przypadku:  

1. pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013: 

 kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni upraw, na 

której powstały szkody,  



 zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem 

zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy 

de minimis), 

 oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez 

komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o 

pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych. 

2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 – pomoc publiczna: 

 kopia protokołu oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni upraw, na 

której powstały szkody - z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód,  

 oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez 

komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o 

pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych. 

 


