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Panie, Panowie 

Prezydenci, Burmistrzowie 

i Wójtowie  

Województwa Wielkopolskiego 

wg  rozdzielnika 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie §13v ust. 9 

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, ze zm.) ogłosił, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci 

rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane 

wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych 

lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, 

mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Ogłoszenie dostępne jest 

na stornie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-3-

pazdziernika-wnioski-o-pomoc-suszowa) oraz na stronie Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu  (https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-

rolnictwie-2019).   

Stawka pomocy, o której mowa wynosi: 

1) 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 

70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych (UZ). Stawka ta nie dotyczy 

wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy 

lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych 

użytków; 

2) 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 

30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych (UZ). Stawka 

ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku 

bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  

na 1 ha tych użytków; 

3) 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody 

obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych (UZ), i na której obsada 

zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki 

przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 
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4) 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody 

obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych (UZ),  

i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 

sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. 

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na duże jednostki 

przeliczeniowe będzie dokonywane w sposób wskazany w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-

klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

415, ze zm.). 

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię 

protokołu oszacowania szkód. 

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej  

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl). 

Powyższa pomoc będzie udzielana: 

1) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu  

nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, 

gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane 

przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 

wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej  

w gospodarstwie rolnym, albo 

2) w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia nr 1408/2013 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, 

huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, 

oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu  

na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. 

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  

nieposiadających w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych polisy ubezpieczenia  

co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem 

wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym.  

    
 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 

Zbigniew Król 
z-ca Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury i Rolnictwa 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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