
Pomoc dla poszkodowanych rolników w wyniku 

wiosennych przymrozków 

W ślad za informacją ze strony ARiMR informujemy o pomocy dla producentów drzew i 

krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych 

przymrozków 2017 r. 

 

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych 

lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości 

co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku 

przymrozków wiosennych.    

Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r. 

Stawki pomocy wynoszą: 

1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których 

wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki 

wiosenne, 

2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, 

w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez 

przymrozki wiosenne. 

Wsparcie będzie udzielane: 

 w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich 

trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem 

wartości najwyższej i najniższej; 

 poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z 

ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z 

wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. 

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez 

rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy 

czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w 

złotych 15 tys. euro.  

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy 

ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, 

w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.  

http://www.arimr.gov.pl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=129231&md5=46ef09120a99d71ab7da4956b2fac523c689a941&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji. (po 

opublikowaniu zamieścimy go również na naszej urzędowej stronie internetowej – 

będzie dostępny również w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

pokój nr 206 lub 205 II piętro) 

Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód. Rolników, Którzy nie 

odebrali swoich protokołów zapraszamy po ich odbiór (pokój nr 206 lub 205 II piętro). 

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta rolnego.  

Podstawa prawna: § 13 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.). 
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