
Pomoc związana z ujemnymi skutkami przezimowania
03.04.2012r.

Rada Ministrów przyjęła w dniu dzisiejszym uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i 
producentów  rolnych,  w  których  gospodarstwach  rolnych  powstały  szkody  spowodowane 
wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Rady Ministrów 
zmieniła dziś również rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co umożliwi realizację pomocy. 

Program umożliwia udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie: 

1) kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczeń i gwarancji spłaty 
tych kredytów. Kredyty oprocentowane są dla kredytobiorcy w wysokości 0,1 % w skali roku, jeżeli 
producent  rolny  w  dniu  wystąpienia  szkód  posiadał  ważną  umowę  ubezpieczenia  obejmującą 
ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % 
liczby zwierząt gospodarskich albo w wysokości 3,85% w skali roku, jeśli producent rolny takiej 
umowy nie posiadał;

2)  stosowania  przez  Prezesa  Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  odraczania  terminu 
płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie 
w  całości  lub  w  części  bieżących  składek  na  indywidualny  wniosek  rolnika,  w  którego 
gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania;

3)  odraczania,  rozkładania  na  raty,  umarzania  w  części  lub  w  całości  przez  Prezesa  Agencji 
Nieruchomości Rolnych należności Agencji;

4) udzielenia pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw. 
Stawka  pomocy  na  dokonanie  ponownego  obsiewu  1  ha  upraw  rolnych  została  ustalona  w 
wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub 
rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to pomoc  de minimis  
udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego 
złożony wraz  z  jego  oświadczeniem o  powierzchni  upraw rolnych  wymagających  ponownego 
obsiewu,  potwierdzonym  przez  komisję  powołaną  przez  wojewodę,  do  kierownika  biura 
powiatowego Agencji  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę  producenta 
rolnego; 

5) stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.;

6) wprowadzenia możliwości stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie 
zdrowotne na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody 
spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.

Przewidziana w projekcie programu pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach 
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania będzie realizowana z 
budżetu państwa, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Na dokonanie ponownego obsiewu użytków rolnych łącznie wydatkowanych zostanie 140 mln zł.

Rolnicy i  producenci  rolni,  w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w okresie  zimowym 2011/12012 ujemnych  skutków przezimowania  składają  do 
wyżej  wymienionych  podmiotów  udzielających  pomocy  niezbędne  informacje  według  wzoru 
określonego w poniższym załączniku.



Załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz.1704)

Załącznik nr 2

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu  się o pomoc w rolnictwie lub 
rybołówstwie inn ą niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

A. Informacje dotycz ące wnioskodawcy

1) Imię i nazwisko albo nazwa
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3)

Wielko ść  wnioskodawcy,  zgodnie z zał ącznikiem I  do rozporz ądzenia Komisji  (WE) 

nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 t. uznaj ącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Tra ktatu (ogólnego rozporz ądzenia 

w sprawie wył ączeń blokowych)(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) 1)

1) mikroprzedsiębiorstwo
2) małe przedsiębiorstwo
3) średnie przedsiębiorstwo
4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3

B.  Informacje  o  rodzaju  prowadzonej  działalno ści  gospodarczej,  w  zwi ązku  z  któr ą 

wnioskodawca ubiega si ę o pomoc

Rodzaj prowadzonej działalności:1)

 działalność w rolnictwie:

 w leśnictwie

 inna niż w leśnictwie

 działalność w rybołówstwie

C. Czy  na  wnioskodawcy  ci ąży  obowi ązek  zwrotu  kwoty  stanowi ącej  równowarto ść 

udzielonej  pomocy  publicznej,  co  do  której  Komisja  Europejska  wydała  decyzj ę 

o obowi ązku zwrotu pomocy? 1)

 tak  nie



D. Informacje dotycz ące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszt y kwalifikuj ące 

się do obj ęcia pomoc ą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega si ę o pomoc

Lp
.

Dzień 
udzielenia 
pomocy1)

Podstawa 
prawna 

udzielenia 
pomocy

Wartość 
otrzymanej 

pomocy

Forma 
pomocy

Przeznacze
nie pomocy

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.

Objaśnienia:

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) – dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 

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

publicznej,  np.  dzień  wydania  decyzji  o udzieleniu  pomocy lub podpisania umowy w 

sprawie przyznania pomocy.

2. Podstawa prawna udzielenia pomocy     (kol. 2)   – należy podać tytuł aktu, na podstawie 

którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub 

umowie.

3.   Wartość  otrzymanej pomocy (kol.  3)   – należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent 

dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  obliczania  wartości  pomocy  publicznej 

udzielanej  w  różnych  formach  

(Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.)), np. określoną w decyzji lub umowie.

4.   Forma pomocy (kol. 4)   – należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji 

części lub całości wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opłatach, lub 

inne.

5. Przeznaczenie  pomocy  (kol.  5) -  należy  wskazać,  czy  koszty,  które  zostały  objęte 

pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy działalności 

bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:



……………………………
……...

……………………………
………

……………………………
………

imię i nazwisko nr telefonu data i podpis

________________________
1) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.


