
Pan Andrzej Gross, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformował o moŜliwości ubiegania się o pomoc 
finansową dla producentów rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej 
powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.  

Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami: 

1. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r., str. 35) - w przypadku, gdy szkody, oszacowane 
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynoszą do 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły 
szkody albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,  
w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyŜszej i najniŜszej wielkości produkcji, 

2. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do 
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006 r., str. 3) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej - w przypadku, gdy szkody, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynoszą powyŜej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo z trzech lat w okresie pięcioletnim 
poprzedzającym rok,  
w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyŜszej i najniŜszej wielkości produkcji, a takŜe w oparciu o przepisy krajowe. 

Od dnia 2 września 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r. mogą składać 
wnioski o udzielenie pomocy finansowej.  

Wniosek naleŜy złoŜyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego biurze powiatowym do dnia 30 
września 2013 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w biurach powiatowych oraz na stronach internetowych.Pomoc 
jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę producenta rolnego.  
Kwota udzielonej pomocy nie moŜe spowodować przekroczenia równowartości 7 500 euro.  

Wysokość pomocy pomniejsza się o 50%, jeŜeli w dniu wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, huragan, grad lub deszcz 
nawalny w 2013 r. co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk; susza, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Weryfikacja dokonania ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw 
rolnych, następuje na podstawie dołączonych do wniosku kopii polis ubezpieczeniowych lub w przypadku ich zagubienia, stosownych 
zaświadczeń z zakładów ubezpieczeń. 

Stawka pomocy wynosi: 

1. 100 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji, 
2. 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na której wystąpiły szkody w wysokości kwalifikującej uprawę 

do likwidacji. 

Do wniosku producent rolny dołącza: 
1) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na której wystąpiły 

szkody w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w 2013 r. 
przy czym wielkość powierzchni upraw rolnych lub upraw w szklarniach lub w tunelach foliowych powinna potwierdzić komisja, 
powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, albo  

2) protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję, o której mowa w pkt 1, 
3) kopie polis ubezpieczeniowych dotyczące ubezpieczenia upraw prowadzonych w gospodarstwie w dniu wystąpienia szkód (w 

przypadku posiadania takiego ubezpieczenia). W przypadku zagubienia polisy, dopuszczalne jest dołączenie wystawionego przez 
zakład ubezpieczeń zaświadczenia o rodzaju i powierzchni upraw objętych ubezpieczeniem oraz okresie jej obowiązywania. 

 
Producent rolny zobowiązany jest równieŜ do przedstawienia Agencji wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 
1) wszystkich zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w bieŜącym roku obrotowym oraz w ciągu 

poprzedzających go 2 lat obrotowych albo  
2) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo 
3) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, 
4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
 

Odnośnie tematu kredytów klęskowych z dopłatą ARiMR : Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielane są przez 5 
central bankowych, które zgłosiły się do współpracy z Agencją: 

1. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, 
2. SGB - Bank Spółka Akcyjna, 
3. Bank BGś S.A., 
4. Bank Zachodni WBK S.A., 
5. Bank Pekao S.A. 

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zaleŜności od rodzaju poniesionych strat, w ramach 
następujących linii kredytowych: 



• nKL01  - kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, 

• nKL02  - kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w 
których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, 
powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. 

• Oprocentowanie kredytów klęskowych w bankach współpracujących z ARiMR wynosi obecnie 6,375%. Rolnicy, którzy chcą skorzystać 
z takiego kredytu zapłacą niŜsze oprocentowanie. JeŜeli posiadają odpowiednie ubezpieczenie od skutków klęsk Ŝywiołowych, wtedy 
zapłacą jedynie 1,5% naleŜnego bankowi oprocentowania, w skali roku, a gdy nie posiadają takiego ubezpieczenia, wówczas 
oprocentowanie takiego kredytu wyniesie 3,9375% w skali roku. Resztę naleŜnego bankowi oprocentowania pokryje za nich ARiMR. 

Osoby zainteresowane kredytami klęskowymi powinny udać się do najbliŜszych oddziałów w/w banków. Biura Powiatowe ARiMR nie 
prowadzą tego tematu. 
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