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Przewodniczący
Terenowych Zespołów
Doradztwa Rolniczego
wszyscy

W nawiązaniu do pisma znak: WR-II.7160.61.2015 z 26 sierpnia 2015 r., informuję, iż 
Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody 
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane 
wystąpieniem w 2015 r., suszy, w którym przewiduje się m.in. możliwość udzielenia 
poszkodowanym producentom rolnym nw. pomocy:

1) Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty 
kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych, gospodarstwach rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, 
znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.

2) Pomocy finansowej na podstawie § 13c 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. poz. 187 z późn. 
zm.) na każdy hektar powierzchni upraw, na której wystąpiła susza w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zadeklarowanej 
przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości: 800zł na 1 ha owocujących 
drzew i krzewów owocowych i 400zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych. 

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura 
powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 
września 2015 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na 
stronach internetowych przez nią administrowanych.
3) Pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu 

zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania 
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ich na dogodne raty. Rolnicy, będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych 
warunków spłat należności z tytułu zadłużenia jak i umarzanie w całości lub części 
bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody 
spowodowane przez suszę;

4) Odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat 
i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego 
przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, 
udzielanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych;

5) Ulg w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., 
Ordynacja podatkowa, udzielanych  przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów 
miast.
Przedmiotowa pomoc (pkt.2-5) będzie mogła być udzielona, jeżeli szkody 

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane przez komisję 
powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, 
wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 
dziale specjalnym produkcji rolnej 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.
Ponadto wielkość pomocy będzie pomniejszona o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% 
powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, 
z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie była ubezpieczona co najmniej od jednego z ryzyk.

Mając na względzie, że producenci rolni, chcący ubiegać się o pomoc na podstawie 
§ 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji  Rolnictwa muszą złożyć wniosek o jej udzielenie wraz z kopią 
potwierdzonego przez Wojewodę protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez 
komisję powołaną przez Wojewodę do 30 września 2015 r., uprzejmie proszę 
o niezwłoczne rozpoczęcie prac komisji z pominięciem terminów określonych 
w Zarządzeniu Wojewody Małopolskiego nr 226/15 z 22 lipca 2015 r., dotyczących:

- 10-dniowego terminu składania wniosków przez rolników o oszacowanie szkód, 
od dnia wystąpienia klęski,
- 20- dniowego terminu składania do tutejszego Urzędu wniosku zbiorczego urzędu 
gminy (miasta), od dnia wystąpienia klęski. (powyższe nie zwalnia z obowiązku 
złożenia zbiorczego wniosku urzędu gminy miasta) po zakończeniu przyjmowania 
wniosków rolników),

 i podjęcie niezbędnych działań aby oszacowane zostały wszystkie zgłoszone przez 
producentów rolnych szkody spowodowane tegoroczną suszą i aby producenci rolni otrzymali 
protokoły z oszacowania szkód w terminie umożliwiającym złożenie przedmiotowego 
wniosku do ARiMR.
Informacje dotyczące upraw dla których przekroczone zostały krytyczne wartości 
Klimatycznego Bilansu Wodnego, dla poszczególnych gmin zamieszczone zostały na stronie 
internetowej IUNG w Puławach pod adresem: www.susza.iung.pulawy.pl w zakładce 
Raporty/wersja tabelaryczna.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/
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Ponadto podaję, iż na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie, pod nazwą „Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych 
w wyniku suszy” zamieszczone zostały informacje, dotyczące zasad udzielania pomocy dla 
gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku ww. zjawiska. W celu umożliwienia 
poszkodowanych rolnikom szerszego dostępu do informacji, proszę o zamieszczenie na 
stronach internetowych poszczególnych urzędów gmin (miast)  ww. informacji.

 Dyrektor Wydziału
(-) Stanisław Siemek

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Pan Bronisław Dutka Dyrektor MODR w Karniowicach- do wiadomości;
3. Pan Wojciech Włodarczyk Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”- do 

wiadomości;
4. Pan Ryszard Czaicki Prezes MIR- do wiadomości;
5. Pan Bogusław Wiśniewski Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku 

Rolnego w Krakowie- do wiadomości;
6. Pan Andrzej Harężlak Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych – do wiadomości;
7. Pan Włodzimierz Okrajek- Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie- do wiadomości;
8. WR-II aa.
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