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Szanowny Panie Prezesie,

w związku z stanowiskiem Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 29 czerwca 2021 r. w  sprawie 

uruchomienia rządowej pomocy dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych – uprzejmie Pana  Prezesa informuję, że zgodnie z przepisami 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 z 2015 r. poz.187 z 

 późn.zm.) producenci rolni poszkodowani w  wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

tj. grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, 

piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę  oraz suszy w środku trwałym w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  mogą ubiegać się do 12 miesięcy od daty 

sporządzenia protokołu przez komisję powołaną przez wojewodę, o preferencyjny kredyt na 

 wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.   

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do  produkcji rolnej 

(kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele 

rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany 

udokumentować 50% poniesionych wydatków.

Oprocentowanie kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów 

odtworzenia środków trwałych wynosi dla kredytobiorcy 0,5% jeżeli w dniu wystąpienia szkód co 



 najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z  wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, lub co 

 najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 

rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, 

ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia 

się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich.

Ponadto producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą 

ubiegać się o:

1) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na  indywidualny wniosek 

rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na 

 podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 266) pomocy w  opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu 

zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne 

raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

2) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy z  dnia 19 

października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2243, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży 

i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, 

a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek 

producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 

powstały szkody;

3) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1325, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, 

na indywidualny wniosek producenta rolnego. 

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz 

 Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de  minimis.  

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że decyzja o  ewentualnym uruchomieniu dodatkowej 

pomocy w związku ze szkodami powstałymi w uprawach rolnych w wyniku tegorocznych 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będzie mogła zostać podjęta po oszacowaniu szkód przez 

komisje powołane przez wojewodów właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkód.



Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace analityczne mające na celu wskazanie 

kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na przyszłe lata. 

Celem głównym planowanych zmian jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i 

 racjonalność wydatkowania środków budżetowych i unijnych możliwych do zaangażowania w 

 produkty ubezpieczeniowe oferowane rolnikom i poszerzenie ich listy, tak aby  stały się składnikiem 

szerszej konstrukcji systemu zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie.

Z poważaniem
wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Do wiadomości:

Pan Wiktor Szmulewicz- Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
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Sekretarz Stanu
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