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     DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 

1.  
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

oraz poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów 
bankowych udzielonych na wznowienie 

produkcji 
 

Warunek udzielenia pomocy: dołączenie do 
wniosku opinii wojewody z zakresem i wysokością 

szkód oszacowanych przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce wystąpienia szkód.  



2.  

Stosowanie przez Prezesa KRUS pomocy, na 
indywidualny wniosek rolnika, 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.  
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3.  

Możliwość odraczania i rozkładania na raty 
płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres 
odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu, a także 
umarzania raty płatności czynszu z tytułu umów 
dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta 

rolnego przez Prezesa ANR. 
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4.  
Udzielanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw 

o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie.  
 

Wysokość pomocy 
= 

powierzchnia upraw wymagająca ponownego obsiania ustalona przez 
kierownika biura powiatowego ARiMR na podstawie złożonego przez 

rolnika wniosku 

x 

100 zł/ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, 
rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji 

nasiennych. 
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5.  
Stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast  

ulg w podatku rolnym za 2012 rok.  
 

6.  
Możliwość uzyskania pomocy w opłacaniu bieżących składek w KRUS 

na ubezpieczenie emerytalno – rentowe  oraz regulowaniu 
zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności 

składek i rozkładania ich na dogodne raty.  
Możliwość ubiegania się o zmianę dotychczasowych warunków spłat 

należności z tytułu zadłużenia.  
Możliwość umorzenia w całości lub w części bieżących składek, z 

zachowaniem prawa do świadczeń emerytalno - rentowych. 
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Pomoc dla tych rolników, których straty oszacowane 
przez komisję wyniosą: 

 

średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji 
rolnej w gospodarstwie rolnym  

 

lub  
 

powyżej 1050 zł w środkach trwałych  
np. drzew owocowych 

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY 



Łączna kwota pomocy 

zostanie pomniejszona o 50 %,  jeżeli  

producent rolny w dniu wystąpienia szkód nie posiadał 
umowy ubezpieczenia  obejmującej ochroną 

ubezpieczeniową co najmniej 50 % powierzchni upraw 
rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 

50 % liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej 
jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, 
ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia 
się ziemi lub lawiny.  
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 Aby uzyskać pomoc na ponowne obsianie upraw ozimych 
należy złożyć: 

 

wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR 

oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagającej 
ponownego obsiewu, potwierdzone przez komisję powołaną 

przez wojewodę lub kopia protokołu z oszacowania strat.  

 

Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do dnia 1 czerwca br.  

 

Nie ma warunku ubezpieczenia 50 % upraw. 

Nie ma progu 30 % szkód w całym gospodarstwie rolnym.  
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POLSKA     1 414 696 

 

wielkopolskie        275 023 

kujawsko-pomorskie       260 000 

lubelskie         212 800 

łódzkie            203 000 

lubuskie         178 000 

mazowieckie                   90 000 

SZACUNKI STRAT (w ha) 
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