
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 

IR.III.7160.46.2020 
Kielce, dnia 27-01-2021 

Pan/Pani 

Prezydent/Burmistrz/Wójt 

wszyscy 

W załączeniu przesyłam pismo Pana Ryszarda Bartosika - Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będące odpowiedzią na pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 

uruchomienia pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku przymrozków wiosennych, które 

miały miejsce w 2020 r. celem służbowego wykorzystania. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego 
Robert Wzorek 

Dyrektor 
Wydział Infrastruktury i Rozwoju 



Warszawa, dnia 20 stycznia 2021 

MINISTERSTWO ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 

Sekretarz Stanu 
Ryszard Bartosik 

BF.pp.071.3.2021 

Pan 
Zbigniew Koniusz 
Wojewoda Świętokrzyski 

Szanowny Panie Wojewodo, 

w związku z pismem, znak IR.III.7160.46.2020, w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych 

poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych w 2020 r., uprzejmie Pana Wojewodę 

informuję, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, w tym w wyniku przymrozków wiosennych, mogą ubiegać się na podstawie 

przepisów 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 z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) o preferencyjny kredyt na wznowienie 

produkcji i odtworzenie środków trwałych. 

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). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest 

obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków. 

Kredyt na odtworzenie środków trwałych może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie 

funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-

składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji 

http://BF.pp.071


rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz 

remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych. 

Oprocentowanie kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz 

kosztów odtworzenia środków trwałych wynosi dla kredytobiorcy 0,5% jeżeli w dniu 

wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich 

użytków zielonych, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego 

z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się w formule pomocy de minimis, o: 

1) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny 

wniosek rolnika, 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 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 przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na 

indywidualny wniosek producenta rolnego. 

Z poważaniem 

Ryszard Bartosik 

Sekretarz Stanu 


