
PROJEKT 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia ............................. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24, 88 i 646) zarządza 

się, co następuje:

§ 1. W 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.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13p w ust. 3 po wyrazach „o którym mowa w ust. 1 pkt 2,” dodaje się wyrazy „nie 

dłużej niż przez 12 miesięcy”; 

2) w § 13x:

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy szkody spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą do 

30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w ust. 1, jest generowana 

automatycznie za pomocą publicznej aplikacji kalkulacja oszacowania szkód.”, 

b) w ust. 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Protokół oszacowania szkód, o którym mowa w ust. 5, oraz kalkulacja oszacowania 

szkód, o której mowa w ust. 6a, zawierają:”; 

3) po § 13zo dodaje się § 13zp i § 13zq w brzmieniu:

„§ 13zp. 1. W 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych 

zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu: 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 
2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 
1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 
2164, 2224 i 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698 i 2087 oraz z 2022 r. poz. 45 i 642. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjqgm
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1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

a) 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, które zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 

ust. 5, i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co 

najmniej 20% plonu, lub

b) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji, 

i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 

5% plonu.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana:

1) na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 oraz 

przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w 

przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) lit. a, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, 

albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym 

wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości 

produkcji, albo

b) lit. b, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie 

rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, 

albo

2) zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku gdy szkody, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3:

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjxgu
https://sip.lex.pl/#/document/68385112?cm=DOCUMENT
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a) lit. a, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której 

mowa w pkt 1 lit. a, lub

b) lit. b, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której 

mowa w pkt 1 lit. b.

3. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest ustalana 

na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość 

prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku 

takich danych lub dokumentów – na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości 

produkcji rolnej, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na 

stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 

4. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, jest ustalana 

na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 

Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej 

udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika 

biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony od dnia 16 maja 

do dnia 30 czerwca 2022 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję 

na jej stronie internetowej.

6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, po dniu 30 czerwca 

2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w 

ust. 1.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1; 

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa 

w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego 

ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych 
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nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość;

4) informację o powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane 

wystąpieniem w 2021 r. 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, spowodowały utratę co najmniej 20% plonu;

5) informację o powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane 

wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały utratę co najmniej 5% plonu;

6) informację o prowadzonej przez producenta rolnego działalności gospodarczej oraz 

informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 

ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej – w przypadku pomocy udzielanej na warunkach określonych w 

rozporządzeniem nr 702/2014.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza 

informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8, zawiera informacje o powierzchni upraw 

rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. 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, lub 

2) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, o 

którym mowa w § 13x ust. 5, albo kalkulacji oszacowania szkód, o której mowa w 

§ 13x ust. 6a, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której 

powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

3) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia 

upraw rolnych;

4) oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje 

niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjygi
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9. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki pomocy 

i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, o którym mowa w ust. 5, 

powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

1) 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, 

spowodowały utratę co najmniej 20% plonu, lub

2) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, spowodowały utratę co najmniej 5% plonu.

10. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku 

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 w 

wysokości co najmniej 60% plonu; 

2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku 

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 w 

wysokości co najmniej 20% i mniej niż  60% plonu;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku 

suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu. 

11. Do obliczenia wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, dla danej powierzchni 

upraw rolnych stosuje się jedną ze stawek pomocy określonych w ust. 10. W przypadku 

gdy producent rolny deklaruje we wniosku, o którym mowa w ust. 5, powierzchnię upraw 

rolnych, do której można zastosować więcej niż jedną stawkę pomocy na 1 ha 

powierzchni upraw rolnych, do obliczenia wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, 

stosuje się wyższą ze stawek pomocy przysługujących na 1 ha powierzchni upraw rolnych 

zadeklarowanej w tym wniosku.

12. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 5, wynika, że 

zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, 

do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik 
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korygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc 

wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.

13. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć: 

1) 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – obliczonego zgodnie z art. 25 

ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014; 

2) 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – obliczonego zgodnie z art. 25 

ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 – dla gospodarstw rolnych położonych na 

obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 

określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

14. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz 

pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z 

zakładu ubezpieczeń, przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 13, pomocy, o której 

mowa w ust. 1, udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną 

zgodnie z ust. 13 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i 

otrzymanych odszkodowań. 

15. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy 

otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań 

przekracza kwotę, o której mowa w ust. 13.

16. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli:

1) w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 

2021 r. 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 co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z 

wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej 

od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

2) w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem 

w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie 

głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone 

od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjqga
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przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

17. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego 

wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zq. 1. W 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie objętym działem administracji rządowej –

rybołówstwo, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, właścicielowi albo współwłaścicielowi 

statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich, o którym mowa w art. 13 ust. 

1 ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 

540), zwanego dalej „rejestrem”, który zobowiąże się do: 

1) trwałego zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 

2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, 

str. 1), nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia  umowy o przyznaniu 

tej pomocy;

2) nie składania do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosku o: 

a) dokonanie wpisu statku do rejestru, 

b) dokonanie zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:

–  ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego 

statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania 

rybołówstwa komercyjnego,

– zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego 

– przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznaniu tej pomocy;

3) złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie 

zaprzestania wykonywanej przez niego działalności w zakresie rybołówstwa 

komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, o 

którym mowa w art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, 

Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004, nie 
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później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu tej 

pomocy;

4) rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, w 

terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu tej pomocy i do 

wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na rozpoczęcie wykonywania 

działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności gospodarczej oznaczonej kodami 

zgodnie z klasyfikacją w Polskiej Klasyfikacji Działalności,  wymienionymi w załączniku 

nr 5 do rozporządzenia.

3. Jeżeli statek rybacki wpisany do rejestru jest przedmiotem współwłasności, 

pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana temu ze współwłaścicieli, co do którego 

pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę.

4. Przez rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 

2, rozumie się:

1) podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo

2) podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po upływie co najmniej 24 

miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia albo zakończenia, poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1, albo

3) rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o działalność 

wykonywaną po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy 

od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1. 

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek właściciela albo 

współwłaściciela statku rybackiego wpisanego do rejestru, złożony do dnia 15 listopada 

2022 r., do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy na formularzu opracowanym i udostępnionym 

przez Agencję na jej stronie internetowej.
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7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, po dniu 15 listopada 

2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w 

ust. 1. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w 

przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL –  numer paszportu 

albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) opis planowanej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, wraz ze 

wskazaniem kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności;

4) określenie wydatków planowanych do sfinansowania ze środków pomocy, o której 

mowa w ust. 1;

5) wnioskowaną kwotę pomocy, o której mowa w ust. 1;

6) oświadczenie:

a) o zobowiązaniach, o których mowa w ust. 1,

b) że na podjęcie wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, 

nie otrzymał pomocy z innych środków publicznych;

7) numer rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacona pomoc, o której mowa 

w ust. 1.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody 

na realizację inwestycji związanej z budową, przebudową lub remontem 

połączonym z modernizacją – w przypadku gdy rozpoczęcie działalności 

gospodarczej będzie realizowane na nieruchomości niestanowiącej własności 

wnioskodawcy albo stanowiącej współwłasność wnioskodawcy;

2) zaświadczenia albo oświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje 

niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości albo kopię 

umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, zawartej na okres co 



– 10 –

najmniej 3 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, o której mowa w ust. 

1, na której będzie wykonywana planowana działalność gospodarcza, jeżeli dotyczy;

4) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego, o którym 

mowa w ust. 1;

5) zgodę, o której mowa w ust. 3 – w przypadku gdy statek rybacki, o którym mowa w 

ust. 1, jest przedmiotem współwłasności.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się wnioskodawcy tylko raz w 

wysokości do 200.000 zł. 

11. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być na wniosek wnioskodawcy wypłacona 

w dwóch transzach, przy czym druga transza jest wypłacana po rozliczeniu pierwszej 

transzy nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na podstawie umowy o jej 

przyznaniu zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

13. Umowa o przyznaniu pomocy, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) oznaczenie jej przedmiotu i stron;

2) określenie wysokości pomocy;

3) określenie warunków i terminów wypłaty pomocy;

4) sposób i terminy rozliczania pomocy;

5) sposób i terminy przekazania dokumentów potwierdzających spełnienie 

zobowiązań, o których mowa w ust. 1;

6) określenie warunków rozwiązania umowy;

7) sposób zabezpieczenia realizacji umowy.

14. Umowę o przyznaniu pomocy, o której mowa w ust. 1, zawiera się na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. 

15. W przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1–3, dyrektor 

oddziału regionalnego Agencji właściwy w sprawie o przyznanie pomocy, o której mowa 

w ust. 1, informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z 

podaniem przyczyn odmowy.

15. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się wnioskodawcy, który 

otrzymał pomoc na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, z 

innych środków publicznych.

16. Jeżeli wnioskodawca nie wypełni zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pomoc, 

o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w pełnej wysokości.”;
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4) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13p ust. 1 

rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia decyzją ostateczną, stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i 

redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia …………….. (poz. …..)

Kody PKD działalności gospodarczej wyłączone z udzielania pomocy na rozpoczęcie wykonywania działalności 
gospodarczej

Kody Polskiej 
Klasyfikacji 
Działalności 

(PKD) (Podklasa)

Rodzaj działalności

01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12.Z Uprawa ryżu
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
01.15.Z Uprawa tytoniu
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.21.Z Uprawa winogron
01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
j01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.Z Uprawa drzew oleistych
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków 

i wyrobów farmaceutycznych
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z Rozmnażanie roślin
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
01.46.Z Chów i hodowla świń
01.47.Z Chów i hodowla drobiu
01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
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11.02.Z Produkcja win gronowych
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05.Z Produkcja piwa
11.06.Z Produkcja słodu
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 

butelkowanych
12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla 

przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla 

zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach 

i targowiskach
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.20.Z Działalność związków zawodowych
94.91.Z Działalność organizacji religijnych
94.92.Z Działalność organizacji politycznych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
97.00.Z Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
98.20.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
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UZASADNIENIE

Zmiana 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.) ma na celu umożliwienie 

udzielania pomocy w formie dotacji:

– producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach 

rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. 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, 

– podmiotom, które zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej na 

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej innej niż w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury oraz w sektorze rolnym.

Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia zwiększona została wysokość 

pomocy dla producentów świń w związku z zaprzestaniem produkcji z powodu  

obowiązującego zakazu utrzymywania w ich gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do 

gospodarstwa, wydanym ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń na podstawie 

art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 

2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, tj. podwyższono jednostkową kwotę pomocy z 0,36 zł do 1 zł oraz 

podwyższono maksymalną liczbę świń, do której udzielana jest pomoc z 50 sztuk do 200 sztuk.  

Przyjęcie powyższych przepisów może powodować, że producenci świń, w odniesieniu do 

których zakaz nie jest określony czasowo, ale uzależniony jest od wykonania np. określonych 

czynności np. wprowadzenia bioasekuracji, nie będą zainteresowani zastosowaniem tych 

rozwiązań. Dlatego też zasadne jest wprowadzenie ograniczenia czasowego tj. 12 miesięcy,  w 

którym producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego 

gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia 

afrykańskiego pomoru świń.  

Ponadto mając na względzie sygnały napływające od producentów rolnych o potrzebie 

posiadania informacji o wielkości oszacowanych szkód powstałych w wyniku suszy na 

https://sip.lex.pl/#/document/17089453?unitId=art(44)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17089453?unitId=art(45)ust(1)pkt(3(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17089453?unitId=art(46)ust(3)pkt(3(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17089453?unitId=art(47)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17089453?unitId=art(48(b))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17089453?unitId=art(48(b))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17089453?unitId=art(48(b))ust(3)&cm=DOCUMENT
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potrzeby inne niż ubieganie o kredyt na wznowienie produkcji w § 13x zaproponowano dodanie 

przepisów umożliwiających generowanie przez aplikację publiczną kalkulacji oszacowania 

szkód w przypadku gdy wynoszą one do 30% średniej rocznej produkcji. Kalkulacja 

oszacowania szkód będzie zawierała podobne elementy jak protokół oszacowania szkód, 

jednak z uwagi na warunki udzielania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w 

związku z suszą nie będzie stanowiła dokumentu umożliwiającego ubieganie się o te kredyty 

Rok 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na 

problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19, afrykański pomór 

świń, ale również z uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały 

znaczne szkody w uprawach rolnych. Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z 

ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły 

na powierzchni 298.160,11 ha i wyniosły ok. 1  mld zł, a poszkodowanych zostało 29.808 

gospodarstw.

Zgodnie z danymi z aplikacji publicznej wnioski o oszacowanie szkód złożyło 23.761 

producentów rolnych, którzy zgłosili wystąpienie suszy na powierzchni ponad 1 mln ha. 

Natomiast szkody w plonie w wysokości 5% danej uprawy wystąpiły u 23.508 producentów 

rolnych na powierzchni 942,4 tys. ha. 

Uwzględniając powyższe w projekcie rozporządzenia proponuje się udzielanie pomocy 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentom rolnym, w których 

gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 roku 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. Należy zauważyć, że w związku z 

wystąpieniem suszy w 2021 r. nie została uruchomiona pomoc, o której mowa w § 13y 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym szkody w 

uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

a) 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, które zostały oszacowane przez 



– 16 –

komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód i 

spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub

b)  suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej 

powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Powyższa pomoc będzie udzielana w ramach programu pomocowego zgłoszonego do 

Komisji Europejskiej jako zgodny z rozporządzeniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 

702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym 

i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 

1 z późn. zm.) w przypadku gospodarstw rolnych w których szkody wyniosły powyżej 30% 

średniej rocznej produkcji rolnej. Natomiast w pozostałych przypadkach pomoc będzie 

udzielana w formule pomocy de miminis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE z 

dnia 24.12.2013, L 352 z późn. zm.). 

W projekcie proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika 

biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony od 16maja  do 30 czerwca 

br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wniosek, zgodnie z projektowanymi przepisami, będzie zawierał niezbędne dane 

identyfikacyjne producenta rolnego. Natomiast do wniosku producent rolny będzie 

zobowiązany dołączyć:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw 

rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, 

huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub 

2) protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację 

publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały 

szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta 

rolnego;

https://sip.lex.pl/#/document/68385112?cm=DOCUMENT
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3) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw 

rolnych;

4) oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne 

do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy  z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn 

deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których 

szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

a) 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, spowodowały straty w wysokości 

co najmniej 20% plonu, lub

b) suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

spowodowały straty w wysokości co najmniej 5% plonu

i stawki pomocy.  

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i 

wysokości szkód i wynosiła:

1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, 

gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% 

plonu;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, 

deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% 

i mniej niż  60% plonu;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w 

wysokości co najmniej 5% i mniej niż  60% plonu. 

Obowiązujące przepisy nie pozwalają na sporządzenie przez komisje powołane przez 

wojewodów łącznego protokołu oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy i innych 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Powyższe oznacza, że producent rolny składając 
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wniosek o udzielenie pomocy może wnioskować o pomoc dla danej powierzchni upraw rolnych 

zarówno z tytułu szkód powstałych w wyniku suszy jak również z tytułu pozostałych 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W celu zabezpieczenia się przed możliwością 

dwukrotnego przyznania pomocy na daną powierzchnię uprawy, w projekcie rozporządzenia 

wskazano, że do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych przyjmuje 

się tylko jedną ze stawek pomocy. Jednocześnie doprecyzowano, że w przypadku gdy 

producent rolny wnioskuje o udzielenie do danej powierzchni pomocy z uwzględnieniem 

więcej niż jednej stawki, do obliczenia pomocy przyjmuje się wyższą ze stawek.

W projekcie przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, będzie 

wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wysokość będzie 

obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego. Współczynnik ten będzie obliczany 

jako iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc, wynikającemu ze 

złożonych wniosków oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

Uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji nr 702/2014 wysokość pomocy 

będzie pomniejszana o 50%, jeżeli:

a) w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. 

gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni 

upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było 

ubezpieczonych co najmniej od jednego z ww. ryzyk, 

b) w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. 

suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem 

wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub 

huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich.

Ponadto w projekcie rozporządzenia przewiduje możliwość udzielania w roku 2022r. 

pomocy de minimis na rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej w związku 

z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej poprzez przeznaczenie statku rybackiego do 

zezłomowania, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
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Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 

13.07.2021, str. 1). Pomoc taka byłaby udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 

str. 1, z późn. zm.).

O pomoc będzie mógł ubiegać się właściciel albo współwłaściciel statku rybackiego wpisanego 

do rejestru statków rybackich, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2014 

r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 540), zwanego dalej „rejestrem”, który 

zobowiąże się do: 

1) trwałego zaprzestania prowadzenia działalności połowowej, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. 

ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego 

rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), nie później niż 

w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o pomoc;

2) nie składania do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosku o: 

a) dokonanie wpisu  statku do rejestru, 

b) dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dotyczącej ponownego wprowadzenia statku 

rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego,

c) dokonanie zmiany wpisu w rejestrze w zakresie zmiany właściciela albo 

współwłaściciela statku rybackiego 

– przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania umowy, o której mowa w ust. 12;

3) wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego po 

dokonaniu trwałego zaprzestania działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 

miesięcy od dnia podpisania umowy o pomoc;  

4) rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, w terminie 

do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o pomoc i do prowadzenia jej nie krócej niż 

przez okres 3 lat.

Wniosek o udzielenie pomocy zgodnie z projektowanymi przepisami, poza danymi 

pozwalającymi na identyfikację wnioskodawcy będzie zawierał opis planowanej działalności 

gospodarczej, ze wskazaniem PKD, informację o planowanych wydatkach  do sfinansowania 

ze środków pomocy, wnioskowaną kwotę pomocy oraz numer rachunku bankowego, na który 
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ma zostać wypłacona pomoc oraz oświadczenia o zobowiązaniach. Zgodnie z projektowanymi 

przepisami wniosek o przedmiotową pomoc będzie można złożyć do dnia 15 listopada 2022 r.,  

do dyrektora  oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na 

jej stronie internetowej. 

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowany aby do wniosku o pomoc 

wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć:

1) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z budową, przebudową lub remontem 

połączonym z modernizacją, sporządzone na formularzy udostępnionym przez Agencję 

– w przypadku gdy rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie realizowana na 

nieruchomości niestanowiącej własności wnioskodawcy albo stanowiącej 

współwłasność wnioskodawcy, jeśli dotyczy. ;

2) zaświadczenia albo oświadczenia dotyczące  pomocy de minimis oraz informacje niezbędne 

do udzielenia tej pomocy;

3) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości albo kopię umowy 

dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, zawartej na okres co najmniej 3 lat od dnia 

podpisania umowy, na której będzie wykonywana planowana działalność gospodarcza, jeśli 

dotyczy;

4) kopię dokumentu potwierdzającego prawo własność statku rybackiego;

5) zgodę pozostałych współwłaścicieli  - w przypadku gdy statek rybacki, jest przedmiotem 

współwłasności.

W projekcie rozporządzenia proponuje się aby pomoc na rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej była udzielana  na podstawie  umowy o dofinansowanie. Umowa ta powinna 

zawierać co najmniej:

1) oznaczenie jej przedmiotu i stron;

2) określenie wysokości pomocy;

3) określenie warunków i terminów wypłaty pomocy;

4) sposób i terminy rozliczania pomocy;

5) sposób i terminy przekazania dokumentów potwierdzających spełnienie zobowiązań;

6) określenie warunków rozwiązania umowy;

7) sposób zabezpieczenia realizacji umowy.
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W projektowany rozporządzeniu zaproponowano aby wysokość pomocy na rozpoczęcie 

nowej działalności gospodarczej wynosiła do 200.000 zł w przeliczeniu na jeden statek i będzie 

mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi. W przypadku gdy statek jest przedmiotem 

współwłasności - jeden ze współwłaścicieli musi uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli 

na ubieganie się o pomoc, oznacza to automatycznie zrzeczenie się przez nich możliwości 

ubiegania się o przedmiotową pomoc w odniesieniu  do tego statku.

Jeżeli wnioskodawca nie wypełnił zobowiązań warunkujących udzielenie pomoc, pomoc  

podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

W § 2 wprowadzono regulacje zgodnie z którymi do postępowań w sprawach o 

przyznanie pomocy, o której mowa w § 13p ust. 1 rozporządzenia wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia decyzją 

ostateczną będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy rozporządzenia zmienianego w § 

1 w brzmieniu dotychczasowym. Natomiast pomoc w formie kredytów na wznowienie 

produkcji w związku z wystąpieniem suszy, o której mowa w § 13x rozporządzenia   dotychczas 

nie była uruchamiana w formule pomocy de minimis podobnie nie była również uruchamiana 

pomoc, o której mowa w § 13x. A zatem nie ma potrzeby wprowadzania przepisów 

przejściowych w związku z projektowaną zmiana przepisów § 13x rozporządzenia.   

Biorąc pod uwagę, że proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są korzystne 

dla producentów rolnych jaki i właścicieli statków rybacki, nie naruszają ich praw 

obywatelskich i są przez nich oczekiwane, proponuje się, aby projektowane rozporządzenie 

weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją na przeszkodzie, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w 

proponowanym terminie.

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność 

rolniczą. Możliwość uzyskania projektowanej pomocy powinno wpłynąć na poprawę płynności 

finansowej podmiotów prowadzących działalność rolniczą, a tym samym docelowo na wzrost 

konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. 
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Projektowane przepisy są zgodne z przepisami UE.

Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), 

ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348).

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady 

Ministrów pod numerem RD 519.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Rok 2021 r. był kolejnym trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na problemy 
związane z epidemią COVID -19, ale również z uwagi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych. Producenci rolni, 
których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r., 
nie uzyskają środków niezbędnych na wznowienie produkcji rolnej, czy w przypadku produkcji 
zwierzęcej na zakup brakujących pasz. 

Ponadto konieczne jest dostosowanie zdolności połowowej krajowej floty do krajowych uprawnień 
do połowów, a co za tym idzie konieczność trwałego zaprzestania działalności połowowej poprzez 
przeznaczenie statku rybackiego do zezłomowania. A zatem niezbędne są zachęty aby rybacy byli 
zainteresowani zaprzestaniem działalności połowowej.

Podwyższenie wysokości pomocy dla producentów świń  w związku z zaprzestaniem produkcji  z 
powodu  obowiązującego zakazu utrzymywania w ich gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia 
do gospodarstwa, wydanym ze względu na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń może 
powodować, że producenci świń, w odniesieniu do których zakaz nie jest określony czasowo, ale 
uzależniony jest od wykonania np. określonych czynności np. wprowadzenia bioasekuracji, będą 
bardziej zainteresowani otrzymywaniem pomocy niż dostosowaniem gospodarstwa do wymogów 
weterynaryjnych.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla:
 producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości 
szkód na danej powierzchni,

 podmiotów, które trwale zaprzestaną działalności połowowej na rozpoczęcie nowej działalności 
gospodarczej.

Proponuje się, aby stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych była zróżnicowana w 
zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła:
1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, 

deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, 
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huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;
2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, 
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  60% plonu;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w 
wysokości co najmniej 5% i mniej niż  60% plonu. 

W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się  aby  
wynosiła do 200.000 zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu 
podmiotowi.

Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenia ograniczenia czasowego tj. 12 miesięcy  w którym 
producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego gospodarstwie 
świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia afrykańskiego 
pomoru świń.
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

W sytuacjach kryzysowych mogą być stosowane rekompensaty wyrównujące dochody  
gospodarstwom rolnym poszkodowanym w wyniku wystąpienia chorób zwierząt gospodarskich 
zwalczanych z urzędu.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Producenci rolni 
poszkodowani w 
wyniku niekorzystnych 
zjawisk 
atmosferycznych, które 
wystąpiły w 2021 r.

53.316 Wojewodowie, aplikacja 
publiczna

Możliwość ubiegania się 
o pomoc, umożliwiającą 
utrzymanie płynności 
finansowej  

Podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 
rybołówstwa 
komercyjnego

Ok. 800 Dane własne Możliwość ubiegania się 
o pomoc

Agencja 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR)

udzielanie pomocy 
producentom rolnym

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie  przesłany do konsultacji publicznych do następujących organizacji:
1. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność",
2. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA",
3. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
4. Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA",
5. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI",
6. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,
7. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,
8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
9. Krajowej Rady Spółdzielczej,
10. Krajowej Rady Izb Rolniczych,
11. Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
12. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
13. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY",
14. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska",
15. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność",

http://www.zzpr.org.pl/
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16. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
17. Forum Związków Zawodowych,
18. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność",
19. Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80,
20. Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
21. PROM - Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
22. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,
23. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
24. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku,
25. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
26. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,
27. Regionalnego Związku Hodowców i Producentów Owiec i Kóz w Opolu,
28. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
29. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,
30. Polskiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza,
31. Związku Sadowników Polskich,
32. Polskiej Federacji Ogrodniczej,
33. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
34. Krajowego Związku Plantatorów Chmielu,
35. Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych,
36. Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw dla Przemysłu, 
37. Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,
38. Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków,
39. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,
40 . Business Centre Club,
41. Konfederacji Lewiatan,
42. Polskiego Związku Pszczelarskiego,
43.Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych,
44. Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego,
45. Związku Polskich Przetwórców Mleka,
46. Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,
47. Polskiej Izby Mleka,
48. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, 
49.Polskiej Izby Handlu,
50.Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,
51. Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i 

Organizacji Rolniczych,
52. Związku Rzemiosła Polskiego, 
53. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
54. Łukowsko-Obszańskiego Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu,
55. Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Warmii i Mazur,
56. Polskiej Federacji Ziemniaka,
57. Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu,
58. Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Augustowie,
59. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.;
60. Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce; 
61. Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.;
62. Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów; 
63. Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o.;
64. Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o.o.; 
65. Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o.;
66. Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o. o.; 
67.Pomorska Organizacja Producentów – Arka Sp. z o.o.;
68.Darłowska Izba Producentów Ryb Sp. z o.o.;
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69.Związek Rybaków Polskich w Ustce; 
70.Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych; 
71.Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego; 
72.Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie; 
73.Stowarzyszenie Rybak w Tolkmicku; 
74.Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków; 
75.Północnoatlantycka Organizacja Producentów;
76.Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb; 
77.Środkowopomorska Grupa Rybacka; 
78.Stowarzyszenie Importerów Ryb; 
79.Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych; 
80.Związek Polskich Producentów Ryb;
81.Stowarzyszenie Armatorów Łodziowych w Kołobrzegu;
82.Stowarzyszenie Rybaków i Przedsiębiorców z Dąbia;
83.Stowarzyszenie "Szczecińska Grupa Producentów Ryb";
84.Zrzeszenie Rybaków Zalewu Wiślanego;
85.Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów; 
86.Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych; 
87.Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych; 
88.Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów; 
89.Stowarzyszenie Producentów Ryb Sumokształtnych, 
90.Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów,
91.Polskie Towarzystwo Rybackie
oraz został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
Rządowy Proces Legislacyjny.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem 490 490

budżet państwa 490 490

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Saldo ogółem -490 -490

budżet państwa -490 -490

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Źródła finansowania 

Proponuje się aby pomoc:
 w związku z wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych w wysokości 450 mln zł,
 dla podmiotów, które trwale zaprzestaną działalności połowowej na 

rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej w wysokości 40 mln zł

mailto:Stowarzyszenie%20%22SzczeciDska%20Grupa%20Producent�w%20Ryb%22
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została sfinansowana ze środków  rezerwy celowej poz. 62 "Fundusz 
Gwarancji w Rolnictwie" - 3 mld zł

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi 
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły 
na powierzchni 298.160,11 ha i wyniosły ok. 1  mld zł, a poszkodowanych 
zostało 29.808 gospodarstw.
Natomiast zgodnie z danymi z aplikacji publicznej szkody w plonie w 
wysokości 5% danej uprawy wystąpiły u 23.508 producentów rolnych na 
powierzchni 942,4 tys. ha.
Do wyliczenia niezbędnych środków na realizację pomocy przyjęto 
(uwzględniając m.in. dane z lat ubiegłych), że: 
 szkody w wysokości powyżej 60% wystąpiły na powierzchni 85.968,29 ha 

(zgodnie z danymi wojewodów i z aplikacji publicznej), 
 szkody ( z wyłączeniem suszy) w wysokości od 20 % do 60% plonu 

wystąpiły na powierzchni 213.325,69 ha,
 szkody w wyniku suszy w wysokości od 5% do 60% plonu wystąpiły na 

powierzchni 941.222,2 ha,
 ubezpieczonych było 22% powierzchni na której wystąpiły szkody, co 

oznacza, że do wyliczeń przyjęto w odniesieniu  22% powierzchni, na której 
wystąpiły szkody pełną stawkę pomocy, a dla pozostałej powierzchni 
pomniejszoną o 50%.

Uwzględniając przewidywane w projekcie rozporządzenia stawki pomocy 
oraz obniżenie pomocy w odniesieniu do producentów nieposiadających 
ubezpieczenia, szacuje się, że na udzielenie przedmiotowej pomocy niezbędne 
są środki w wysokości ok. 450 mln zł. Jednocześnie w projekcie przewiduje 
się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, będzie wynikać, że 
zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wysokość 
będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego. 
Współczynnik ten będzie obliczany jako iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty 
równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków 
oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przy obliczaniu wysokości środków niezbędnych na realizację pomocy na 
rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej przez podmioty, które trwale 
zaprzestaną prowadzenia działalności gospodarczej została sfinansowana ze 
środków  rezerwy celowej poz. 62 "Fundusz Gwarancji w Rolnictwie" -  
uwzględniając liczbę statków nierentownych przyjęto założenia, że 
zainteresowanych projektowaną pomocą powinno być ok. 200 podmiotów.

Oznacza to, że tę pomoc niezbędne są środki w wysokości 40 mln zł. 
Wprowadzenie projektowanych zmian nie będzie miało wpływu na wzrost 
kosztów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdyż posiada 
ona zasoby kadrowe i majątkowe umożliwiające uruchamianie nowej pomocy 
krajowej czy też  pomocy ad hoc. W Agencji tej jest Departament Wsparcia 
Krajowego, który jest odpowiedzialny za wdrażanie pomocy krajowej. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-
10)

duże 
przedsiębiorstwa

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, sektor mikro-, 490 490
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małych i średnich 
przedsiębiorstw w 
tym producenci 
świń
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
mieszkańcy obszarów 
wiejskich, producenci 
rolni

Poprawa sytuacji finansowej producentów rolnych poszkodowanych w 
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r.

Niemierzalne

(dodaj/usuń)
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez 
zapewnienie im płynności finansowej.
Dane dotyczące poszkodowanych w wyniku suszy w 2021 r. zostały 
pozyskane z aplikacji publicznej, natomiast dane dotyczące pozostałych 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przekazane zostały przez 
wojewodów.

Poza powyżej wskazanym oddziaływaniem, wejście w życie projektowanego 
rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe. Wejście w życie projektowanego 
rozporządzenia nie będzie miało również wpływu na sytuację ekonomiczną i 
społeczną osób niepełnosprawnych i osób starszych.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
☒ nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

☒tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:
Pomoc jest dobrowolna, a zatem do zainteresowanych producentów rolnych oraz właścicieli statków 
rybackich należy decyzja czy zgadzają się na dodatkowe obciążenie związane z ubieganiem się o 
pomoc.
9. Wpływ na rynek pracy 
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Wejście w życie projektowanych przepisów umożliwi z jednej strony utrzymanie płynności 
finansowej gospodarstw rolnych, a tym samym utrzymanie miejsc pracy w sektorze rolnym z drugiej 
strony umożliwi rozwijanie nowej działalności gospodarczej.
10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanego rozporządzenia powinno wpłynąć na wzrost 
przedsiębiorczości.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie przepisów po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedłożonego przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa stosownie do przepisów ustawy dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 z późn.zm.) sprawozdania z 
działalności za 2022 r., w tym m.in. w zakresie wsparcia realizowanego na podstawie projektowanego 
rozporządzenia. Miernikiem będzie np. liczba producentów rolnych poszkodowanych w wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oraz właścicieli statków rybackich, którzy otrzymali 
pomoc.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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