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W związku z pismem znak VII.7202.7.2020.CW z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wypłaty 
producentom rolnym pomocy w związku z ubiegłoroczną suszą – uprzejmie Pana Rzecznika 
informuję, że zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji na dzień 29 maja 
2020 r. pomoc w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, 
deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, o której mowa, 
w § 13v 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.) została wypłacona 261.746 beneficjentom na kwotę 
1.239,6 mln zł, w tym 35.739 beneficjentom zostały wypłacone zaliczki na kwotę 89,35 mln zł. 
 

Natomiast na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pomocy w wysokości ok. 
1.054,97 mln zł oczekuje 126.407 producentów rolnych, w tym  35.739 producentów rolnych, 
którzy otrzymali zaliczki. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że powyższą pomoc otrzymali wszyscy producenci 
rolni, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w wyniku wystąpienia w 2019 r. 
suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi 
w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i jednocześnie do 5 tys. zł, a także 
spełniali warunki do przyznania pomocy. Natomiast nie ma możliwości określenia jaką liczbę 
beneficjentów pomocy stanowią małe gospodarstwa rolne, gdyż nie jest to kryterium 
przyznawania pomocy.  

W 2019 r. na realizację przedmiotowej pomocy zostały zaplanowane środki 
w wysokości 710,64 mln zł, a wypłacono pomoc w wysokości 710,55 mln. zł. Natomiast 
w bieżącym roku na wypłatę ww. pomocy przeznaczone zostały środki w wysokości:



 253.098 tys.zł, przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r. (Dz.U. poz. 278), 

 280.000 tys zł, pozyskane w wyniku zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej 
zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r. w poz. 7 - 110.000 tys. zł oraz poz. 61 - 
100.000 tys. zł, a także uruchomieniu środków z rezerwy celowej poz. 4 w wysokości 
70.000 tys.zł.

 
Przedstawiając powyższe pragnę podkreślić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa może udzielać pomocy wyłącznie do wysokości środków przewidzianych na ten cel 
w jej planie finansowym. 

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi do 
2019 r. przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oszacowania szkód 
powstałych w wyniku suszy dokonywała komisja powołana przez wojewodę właściwego 
ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Powyższa komisja zgodnie z przepisami powinna 
się składać co najmniej z 3 osób, w tym 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz 
1 przedstawiciela izby rolniczej, mających wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie 
rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa albo co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego potwierdzony przez sołtysa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 
szkód są zobowiązane do oszacowania szkód, w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez m.in. suszę 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Susza rolnicza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 477 z późn.zm.) występuje, gdy 
obliczone wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla gminy są niższe od wartości 
krytycznych KBW określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin 
uprawnych i gleb. Dla wszystkich monitorowanych 14 grup i gatunków roślin opracowywane 
są co dekadę mapy i tabele, przedstawiające zasięg suszy rolniczej.

Na mocy przepisów ww. ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich minister właściwy do spraw rolnictwa został zobowiązany do ogłaszania 
w drodze obwieszczenia w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, w terminie do 10 
dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźników klimatycznego bilansu wodnego 
dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na 
podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy.  

Stosownie do przepisów § 13v 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.) wysokość pomocy 
w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta 
rolnego we wniosku o pomoc powierzchni uprawy, na której powstały szkody oraz stawki 
pomocy. Przy czym wysokość stawki pomocy mogła być uzależniona od wielkości szkód 
powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez producenta 
rolnego zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na powierzchnię wieloletnich użytków 
zielonych w gospodarstwie rolnym tego producenta. Wysokość stawki pomocy był 
zobowiązany ogłosić minister właściwy do spraw rolnictwa najpóźniej 7 dni przed 
rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 

Zgodnie z ww. ogłoszeniem wysokość stawek przedmiotowej pomocy została określona 
na poziomie :
1) 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem 

w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub 
powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków 
zielonych. 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 spowodowane wystąpieniem 
w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub 
powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich 
użytków zielonych.  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 
spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich 
użytków zielonych 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;

4) 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody 
spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% 
wieloletnich użytków zielonych 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.
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