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Dotyczy: naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2022r.

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z pismem w sprawie naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez 

suszę w 2022 r. –uprzejmie informuję, że  podstawową formą pomocy mającą na celu 

zapewnienie uzyskania pełnego odszkodowania w przypadku wystąpienia w uprawach 

rolnych szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy 

są dopłaty do składek producentów rolnych z  tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) 

stosowane są z budżetu państwa  dopłaty do  składek producentów rolnych z tytułu 

zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

 dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, 

tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, 

buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu 

nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków 

przezimowania lub przymrozków wiosennych,

 dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, 

powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju 

z konieczności.

Na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. 

w budżecie zaplanowane zostały środki, w wysokości ponad 1,5 mld zł. Zapewnienie 

powyższych środków powinno umożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją 
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z budżetu państwa wszystkim zainteresowanym producentom rolnym z wybranym 

zakładem ubezpieczeń, który oferuje najkorzystniejszy zakres ubezpieczeń, 

w szczególności z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych których działalność opiera się 

na zasadzie solidarnej pomocy.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami 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.), 

producent rolny poszkodowany w wyniku suszy, posiadający protokół oszacowania szkód 

w  terminie do 12 miesięcy od dnia opatrzenia podpisem zaufanym przez wojewodę może 

ubiegać się o  preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji.

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji 

rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, 

paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). 

Oprocentowanie kredytu bankowego na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji 

wynosi dla kredytobiorcy 0,5% jeżeli w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły 

szkody, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, 

z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, 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 

gospodarczych. 

Jeżeli w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły szkody, co najmniej 50% 

powierzchni upraw rolnych 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 gospodarczych, to 

wysokość oprocentowania płacone przez kredytobiorcę stanowi różnicę między wysokością 

należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez 

Agencję.

Jednocześnie producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy mogą ubiegać  się  w ramach 

obowiązujących przepisów o:



1) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na  

indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne 

zjawiska atmosferyczne na  podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266) pomocy w  opłaceniu bieżących składek 

na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie 

odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także 

umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

2) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy z  dnia  

19  października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz.  U. z 2022 r. poz. 514, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu 

umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów 

dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie 

rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

3) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg 

w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy 

oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.

Decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy będzie mogła zostać podjęta po oszacowaniu 

szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku tegorocznych niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
sekretarz stanu
$departament / biuro
/podpisano elektronicznie/



Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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