
PROJEKT 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia ............................. 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu 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.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) producentom rolnym na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek, lub 

udziałów w spółdzielniach, prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa 

produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków;”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) udziałów lub akcji spółek, lub udziałów w spółdzielniach, prowadzących 

działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, 

skorupiaków i mięczaków, nabywanych przez producenta rolnego, a ich 

wysokość nie może wynosić więcej niż 4 mln zł.”,

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kredytobiorcę – w wysokości 0,3 oprocentowania obliczonego w sposób 

określony w § 3 ust. 11 i 12, jednak nie mniej niż 1%, a w przypadku gdy 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 
2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 
1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779 oraz z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 
2164, 2224 i 2354. 
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oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w § 3 ust. 11 i 12 

wynosi poniżej 1% – w wysokości tego oprocentowania;”; 

2) w § 13n w ust. 3 wyrazy „2016 r.” zastępuje się wyrazami „2018 r.”;

3) w § 13x ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, producent rolny 

opatruje podpisem zaufanym.”;

4) w § 13y ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, producent rolny opatruje podpisem 

zaufanym.”;

5) po § 13ze dodaje się § 13zf–§13zh w brzmieniu:

 „§ 13zf. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 

ust. 1 pkt 6, dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 

utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt, zwanych dalej „pszczelarzami”. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i 

jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika 

biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

pszczelarza, na jego wniosek złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

Agencję na jej stronie internetowej do 31 maja roku, za który jest składany wniosek.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, po dniu 31 maja roku, 

za który jest składany wniosek, nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania 

pomocy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

pszczelarza; 

2) numer identyfikacyjny pszczelarza nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności; 
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3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) pszczelarza, a w 

przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu 

albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) wskazanie liczby przezimowanych w roku składania tego wniosku rodzin 

pszczelich, która nie może być większa niż liczba utrzymywanych pni pszczelich, 

wskazana w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 6.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce 

prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, oraz liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym 

ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje 

niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej – w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem nr 

1408/2013.

7. W przypadku gdy pszczelarz nie posiada numeru, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 

wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, składa wniosek o wpis do ewidencji 

producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn liczby 

przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę 

pszczelą.

9. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 8, wynosi 20 zł na jedną przezimowaną 

rodzinę pszczelą.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek pszczelarza 

wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zg. W 2021 r. wniosek, o którym mowa w § 13zf ust. 3, składa się do dnia 30 

czerwca. W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca, nie wszczyna się 

postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w § 13zf ust. 1.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgy2tmojuge4tm
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§ 13zh. 1. W 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 

2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu: 

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 2020 r. 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, które:

a) spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% 

plonu, 

b) zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, i wynoszą 

powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z 

trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z 

trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły 

szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub

4) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:

a) spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% 

plonu,

b) zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 

30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich 

trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w 

przepisach rozporządzenia nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg


– 5 –

3. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, jest ustalana 

na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość 

prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym, a w przypadku braku 

takich danych lub dokumentów – na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości 

produkcji rolnej, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na 

stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 

4. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, jest ustalana 

na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –  

Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej 

udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej 

urzędu obsługującego tego ministra.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika 

biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

producenta rolnego ubiegającego się o pomoc; 

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc nadany w 

trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego 

ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru 

PESEL –  numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) informację o powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane 

wystąpieniem w 2020 r. 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, spowodowały utratę co najmniej 20% plonu; 

5) informacje dotyczące producenta rolnego o prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których 
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mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1) kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, który poza 

informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8, zawiera informacje o powierzchni upraw 

rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, 

deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub 

2) protokół oszacowania szkód, o którym mowa w § 13x ust. 5, który zawiera 

informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane 

wystąpieniem w 2020 r. suszy albo uwierzytelniony przez producenta rolnego 

wydruk tego protokołu;

3) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zwarcie umowy ubezpieczenia 

upraw rolnych.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej 

przez producenta rolnego we wniosku, o którym mowa w ust. 5, powierzchni uprawach 

rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. 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, spowodowały straty w 

wysokości co najmniej 20% plonu, i stawki pomocy.  

9. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 8, wynosi:

1) 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których 

wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków 

przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia 

się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu; 

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 1, w których 

wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków 

przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia 

się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;

3) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;

4) 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których 

wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjygi
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przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia 

się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;

5) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 4, w których 

wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków 

przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia 

się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  70% plonu. 

10. Do obliczenia  wysokości pomocy, o której mowa w ust. 8, dla danej powierzchni 

upraw rolnych przyjmuje się jedną ze stawek, o których mowa w ust. 9.

11. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 5, wynika, że 

zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 150 mln zł, 

do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik 

korygujący stanowi iloraz kwoty 150 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc 

wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.

12. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do 

spraw rolnictwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

obsługującego go urzędu, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania tych 

wniosków. 

13. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, po terminie 

wskazanym w sposób określony w ust. 12, nie wszczyna się postępowania w sprawie 

przyznania pomocy.

14. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć: 

1) 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – obliczonego zgodnie z art. 25 

ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014; 

2) 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – obliczonego zgodnie z art. 25 

ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 – dla gospodarstw rolnych położonych na 

obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 

określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

15. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz 

pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z 

zakładu ubezpieczeń, przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 14, pomocy udziela się 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
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w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z ust. 14, a wysokością 

pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań. 

16. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy 

otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań 

przekracza kwotę, o której mowa w ust. 14. 

17. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli:

1) w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 

2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 

przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub 

lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z 

wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej 

od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

2) w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem 

w 2020 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw 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 gospodarskich.

18. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego 

wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”. 

§ 2. Do umów o udzielenie pomocy, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia 

zmienianego w § 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,  

stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13n 

rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy pożyczki, stosuje się przepisy 

rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Do wniosków o przyznanie pomocy, o których mowa w § 13x ust. 10 oraz § 13y ust. 

6 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

dotychczasowym.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjqga
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§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

PREZES RADY MINISTRÓW

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Zmiana 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.) ma na celu umożliwienie 

udzielania pomocy w formie dotacji:

-  podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół,

- producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 2020 r. 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, spowodowały na danej powierzchni szkody w wysokości powyżej 20% plonu. 

W projekcie proponuje się ponadto, aby pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów 

była również udzielana na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność 

w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Jednocześnie  mając na względzie upływ czasu od wejścia w życie przepisów § 13n 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na 

podstawie których udzielane są pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla 

producentów świń z terenów z ograniczeniami w związku z ASF, proponuje się rok 2016 r.,  

w odniesieniu do którego ustala się liczbę świń w stadzie zastąpić rokiem 2018.

  

Ponadto w § 13x i § 13y rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mając na względzie ograniczenia aplikacji 

suszowej uniemożliwiające składanie wniosków przez pełnomocnika, proponuje się wykreślić 

przepisy pozwalające na składanie wniosków przez pełnomocników.

Członkostwo w spółdzielni pozwala rolnikom na wspólne zarządzanie - członkowie 

i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa, dzięki czemu rolnik 

uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do konsumenta („od pola do stołu”). Ponadto, 

dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te 
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wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych 

produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu dodatkowy profit z prowadzonej działalności 

(marża przetwórcza) nie trafia do pośredników. Wpływa to na skrócenie liczby ogniw 

w łańcuchu żywnościowym, a tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej producentów 

rolnych. A zatem zasadne jest wspieranie uczestnictwa producentów rolnych w spółdzielniach 

zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych lub przetwórstwem ryb, skorupiaków 

i mięczaków. 

Uwzględniając powyższe proponuje się wprowadzenie zmiany w § 6 polegającej na 

umożliwieniu ubiegania się przez producentów rolnych o preferencyjny kredyt na wykupienie 

udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów 

rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. 

Ponadto, w celu przywrócenia preferencyjnego charakteru kredytów na sfinansowanie nabycia 

udziałów w spółdzielniach oraz udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, proponuje 

się aby wysokość ich oprocentowania dla kredytobiorcy była nie wyższa niż 0,3 

oprocentowania należnego bankowi, jednak nie mniej niż 1%, a w przypadku gdy należne 

bankowi oprocentowanie będzie niższe niż 1% - w wysokości tego oprocentowania. Należne 

bankowi oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony nie więcej niż o 2,5 punkty 

procentowe, tj. obecnie 2,72 %. A zatem aktualnie oprocentowanie dla kredytobiorcy będzie 

wynosić 1% w skali roku.

Niezależnie od powyższego, proponuje się wykreślenie przepisów regulujących kwestie 

udzielania preferencyjnych kredytów na zakup udziałów spółek utworzonych na podstawie art. 

37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), z uwagi na 

fakt nieobowiązywania tych przepisów.

Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednakże 

zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, zimne wiosny i ekstremalne zjawiska jak 

wichury, tornada, gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. . 

Występująca susza zimowa i wiosenna negatywnie wpływa na nektarowanie roślin 

pożytkowych, powodując konieczność przeznaczania dodatkowych środków finansowych na 

dokarmianie pszczół. Deficyt pożytków wiąże się ze spadkiem kondycji rodzin pszczelich i 

nasilaniem  chorób pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcobyha2s44dboaxdcmbvha2dsmbz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcobyha2s44dboaxdcmbvha2dsmbz
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcobyha2q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteojsgezq
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Utrzymywanie pszczół wymaga odpowiedniej bazy pożytkowej, która zapewniałaby z jednej 

strony optymalne warunki bytowania, jak również zachowania odpowiednich norm 

dobrosąsiedzkich.. Ubożejąca baza pożytkowa oraz  intensyfikacja stosowania środków 

ochrony roślin niekorzystnie oddziałują na warunki bytowe pszczół.    

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa jest dużym wsparcie dla pszczelarzy, jednak nie 

zaspokaja on w pełni potrzeb pszczelarstwa. Nie zapewnia również wsparcia w zakresie 

dokarmiania pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. 

Uwzględniając powyższe w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się możliwość 

udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie 

utrzymywania pszczół w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. 

Projektowana pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn.zm.). 

W projekcie rozporządzenia przewiduje się, że przedmiotowa pomoc będzie przyznawana 

w drodze decyzji na wniosek podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną w zakresie 

utrzymywania pszczół złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu, na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Wnioski o pomoc będą mogły być 

składane do 30 maja roku, za który składany jest wniosek. 

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się, że wniosek o pomoc będzie zawierał 

wyłącznie niezbędne dane osobowe oraz adres podmiotu prowadzącego działalność 

nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół. Jednocześnie, zgodnie z projektowanymi 

przepisami, do wniosku podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie 

utrzymywania pszczół  będzie zobowiązany dołączyć zaświadczenie powiatowego lekarza 

weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki zaświadczenie o wpisaniu 

podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół do 

rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  oraz liczbie pni pszczelich, wydane w 

roku, w którym podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania 

pszczół ubiega się o pomoc. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. poz. 

1123), określenie „pień pszczeli” oznacza ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami 

stanowiącymi gniazdo. A zatem liczba pni pszczelich odpowiada liczbie rodzin pszczelich.

Uwzględniając, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 

lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. poz. 1123), 

określenie „pień pszczeli” oznacza ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami 

stanowiącymi gniazdo, przyjmuje się, że jeden pień pszczeli odpowiada jednej rodzinie 

pszczelej.

W celu umożliwienia elektronicznej i sprawnej obsługi wniosków o pomoc proponuje się, 

aby w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania 

pszczół  nie posiada numeru identyfikacyjnego, nadanego w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności, podmiot ten wraz z wnioskiem o pomoc złożył wniosek o wpis do tej 

ewidencji.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby wysokość pomocy była ustalana  

jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na 1 przezimowaną 

rodzinę pszczelą. Mając na względzie, że na dokarmianie rodziny pszczelej w okresie jesienno-

zimowym niezbędne jest zakupienie 10-15 kg cukru, proponuje się ustalenie stawki pomocy w 

wysokości 20 zł na 1 przezimowaną rodzinę pszczelą.

Jednocześnie mając na względzie aktualny etap procedowania projektu rozporządzenia 

zaproponowano, aby w bieżącym roku wnioski o pomoc były składane do 30 czerwca, wnioski 

złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Ponadto rok 2020 r. był trudnym rokiem dla producentów rolnych nie tylko z uwagi na 

problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19, ale również 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach 

rolnych. Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi  wystąpiły na powierzchni 452.417 ha i wyniosły 2.017 mln zł, 

a poszkodowanych zostało 53.991 gospodarstw.
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Uwzględniając powyższe w projekcie rozporządzenia proponuje się udzielanie pomocy 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producentom rolnym, w których 

gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 roku 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. Należy zauważyć, że w związku z 

wystąpieniem suszy w 2020 r. nie została uruchomiona pomoc, o której mowa w § 13y 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym szkody w 

uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r.:

a) 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, oszacowane przez komisję 

powołaną przez wojewodę wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w 

gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te 

szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły 

szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji wynoszą powyżej 30% średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w 

którym wystąpiły szkody;

Ponadto pomoc będzie przysługiwała wyłącznie do powierzchni upraw, na której szkody 

spowodowane wystąpieniem w 2020 r. 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, spowodowały utratę co najmniej  20% plonu.  

W projekcie proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika 

biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym 

i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
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Wniosek, zgodnie z projektowanym przepisami, będzie zawierał niezbędne dane 

identyfikacyjne producenta rolnego. Natomiast do wniosku producent rolny będzie 

zobowiązany dołączyć:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, który powinien zawierać informacje o powierzchni 

upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, 

deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub 

2) protokół oszacowania szkód opatrzony w celu potwierdzenia wystąpienia szkód powstałych 

w wyniku suszy podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 

położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego;

3) informacje dotyczące producenta rolnego i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa 

w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej - w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem 

nr 702/2014; 

4) kserokopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zwarcie umowy ubezpieczenia 

upraw rolnych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn 

deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawach rolnych, na których 

szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. 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, spowodowały straty w plonie w wysokości co najmniej 20% i stawki pomocy. 

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i 

wysokości szkód i wynosiła:

1) 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły 

szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 

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

wysokości co najmniej 70% plonu; 

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, 

huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydgltqmfyc4mrygq2dcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
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3) 1000 zł na 1 upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;

4)  600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły 

szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 

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

wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;

5) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu 

nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, 

huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% 

plonu. 

Jednocześnie w projekcie przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, 

będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 150 mln zł, wysokość 

będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego. Współczynnik ten będzie 

obliczany jako iloraz kwoty 150 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc 

wynikającemu ze złożonych wniosków oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.   

Ponadto uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji  nr 702/2014 wysokość 

pomocy będzie pomniejszana o 50%, jeżeli:

a) w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2020 r. 

gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni 

upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było 

ubezpieczonych co najmniej od jednego z ww. ryzyk, 

b) w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. 

suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw 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 

gospodarskich.

W projekcie proponuje się, aby termin składania wniosków ogłosił  minister właściwy do 

spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
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urzędu, z tym że wysokość stawki powinna zostać ogłoszona najpóźniej 7 dni przed 

rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 

Biorąc pod uwagę, że proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są korzystne 

dla producentów rolnych, nie naruszają ich praw obywatelskich i są przez nich oczekiwane, 

proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie, aby 

projektowane rozporządzenie weszło w życie w proponowanym terminie.

Pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej jako zgodna z rozporządzeniem 

rozporządzenia nr 702/2014.

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność 

nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół oraz producentów rolnych. Możliwość 

uzyskania projektowanej pomocy powinno wpłynąć na poprawę płynności finansowej 

podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół oraz 

producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 

2020 r., a tym samym docelowo na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na 

rynku Unii Europejskiej. Projektowane przepisy będą miały wpływ na producentów rolnych 

również poprzez umożliwienie pozyskania taniego kapitału na wykup udziałów w 

spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub 

przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. Wpłynie to na skrócenie liczby ogniw w 

łańcuchu żywnościowym, a tym samym wzmocni pozycję rynkową producentów rolnych.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), 

ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
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na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, a także na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady 

Ministrów pod nr RD 361.

.
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Inne

Nr w wykazie prac 

nr RD 361

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Członkostwo w spółdzielni pozwala rolnikom na wspólne zarządzanie - członkowie i jednocześnie właściciele 
kontrolują działalność przedsiębiorstwa, dzięki czemu rolnik uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do 
konsumenta („od pola do stołu”). Ponadto, dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów 
rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych 
produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie 
trafia do pośredników. Wpływa to na skrócenie liczby ogniw w łańcuchu żywnościowym, a tym samym 
wzmocnienie pozycji rynkowej producentów rolnych. A zatem zasadne jest wspieranie uczestnictwa producentów 
rolnych w spółdzielniach zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych lub przetwórstwem ryb, skorupiaków 
i mięczaków. 
 
Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednakże zmieniające się warunki 
pogodowe (ciepłe zimy, zimne wiosny i ekstremalne zjawiska jak wichury, tornada, gradobicia) negatywnie 
wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Występująca susza zimowa i wiosenna negatywnie wpływa na 
nektarowanie roślin pożytkowych powodując konieczność przeznaczania dodatkowych środków finansowych na 
dokarmianie pszczół. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością. Krajowy 
Program Wsparcia Pszczelarstwa jest dużym wsparcie dla pszczelarzy, jednak nie zaspakaja on w pełni potrzeb 
pszczelarstwa, a w szczególności wsparcia w zakresie dokarmiania pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w 
sezonie jesienno-zimowym. 
Producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r., 
nie uzyskają środków niezbędnych na wznowienie produkcji rolnej, czy w przypadku produkcji zwierzęcej na zakup 
brakujących pasz. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla:
 podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół w formie dotacji w 

wysokości 20 zł do  każdej przezimowanej rodziny pszczelej,
 producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

w 2020 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej 
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powierzchni.
Stawkę pomocy na 1 przezimowaną rodzinę pszczelą w wysokości 20 zł zaproponowano mając na względzie, że na 
dokarmianie rodziny pszczelej w okresie jesienno-zimowym niezbędne jest zakupienie 10-15 kg cukru, co stanowi 
koszty w wysokości ok. 25 – 37,50 zł.
Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła:
 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku 

gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, 
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu; 

 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych 
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub 
lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;

 1000 zł na 1 upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku 

gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, 
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;

 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych 
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub 
lawiny w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu. 

Stawki pomocy w odniesieniu do upraw innych niż owocujące uprawy drzew owocowych, w których wystąpiły 
szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały zaproponowane w wysokości 
analogicznej jak w latach 2018 i 2019.  Natomiast uwzględniając, że szkody w owocujących uprawach drzew 
owocowych są finansowo znacznie wyższe niż w pozostałych uprawach oraz uwzględniając stawki pomocy w 
związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych stosowane w latach ubiegłych zaproponowano 
wyższe stawki pomocy tj. odpowiednio 1.200 zł i 600 zł w przypadku szkód w owocujących uprawach drzew 
owocowych.  
Ponadto proponuje się aby pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów była również udzielana na zakup 
udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa 
ryb, skorupiaków i mięczaków. Jednocześnie w celu przywrócenia preferencyjnego charakteru kredytów na 
sfinansowanie nabycia udziałów w spółdzielniach oraz udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w 
zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, proponuje się aby 
wysokość ich oprocentowania dla kredytobiorcy była nie wyższa niż 0,3 oprocentowania należnego bankowi, jednak 
nie mniej niż 1%, a w przypadku gdy należne bankowi oprocentowanie będzie niższe niż 1% - w wysokości tego 
oprocentowania. Należne bankowi oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony nie więcej niż o 2,5 punkty 
procentowe, tj. obecnie 2,71 %. A zatem aktualnie oprocentowanie dla kredytobiorcy będzie wynosić 1%  w skali 
roku.
3.Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE? 
W sytuacjach kryzysowych mogą być stosowane  rekompensaty wyrównujące utracone dochody  gospodarstwom 
rolnym poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy.
W państwach członkowskich UE w przypadku suszy są uruchamiane programy pomocowe.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
podmioty prowadzące 
działalność nadzorowaną w 
zakresie utrzymywania 
pszczół

82.129 Rejestry Powiatowych 
Inspektoratów Weterynarii

Możliwość uzyskania 
pomocy 

producenci rolni 
poszkodowani w wyniku 
niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych w 2020 r.

53.991 wojewodowie Możliwość uzyskania 
pomocy 

Producenci rolni 1.300.000 Możliwość ubiegania 
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się o preferencyjny 
kredyt na wykupienie 
udziałów w spółdzielni 
prowadzącej 
działalność w 
zakresie 
przetwórstwa 
produktów rolnych 
lub przetwórstwa 
ryb, skorupiaków i 
mięczaków.

ARiMR Wypłata pomocy
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie  przesłany do konsultacji publicznych do następujących organizacji:
1. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność",
2. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA",
3. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
4. Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA",
5. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI",
6. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,
7. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,
8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
9. Krajowej Rady Spółdzielczej,
10. Krajowej Rady Izb Rolniczych,
11. Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
12. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
13. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY",
14. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska",
15. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność",
16. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
17. Forum Związków Zawodowych,
18. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność",
19. Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80,
20. Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
21. PROM - Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
22. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,
23. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
24. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku,
25. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
26. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,
27. Regionalnego Związku Hodowców i Producentów Owiec i Kóz w Opolu,
28. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
29. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,
30. Polskiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza,
31. Związku Sadowników Polskich,
32. Polskiej Federacji Ogrodniczej,
33. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
34. Krajowego Związku Plantatorów Chmielu,
35. Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych,
36. Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw dla Przemysłu, 
37. Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,

http://www.zzpr.org.pl/
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38. Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków,
39. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,
40 . Business Centre Club,
41. Konfederacji Lewiatan,
42. Polskiego Związku Pszczelarskiego,
43.Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych,
44. Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego,
45. Związku Polskich Przetwórców Mleka,
46. Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,
47. Polskiej Izby Mleka,
48. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, 
49.Polskiej Izby Handlu,
50.Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,
51. Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych,
52. Związku Rzemiosła Polskiego, 
53. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
54. Łukowsko-Obszańskiego Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu,
55. Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Warmii i Mazur,
56. Polskiej Federacji Ziemniaka,
57. Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu,
58. Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Augustowie
oraz został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
Legislacyjny.  
Mając na względzie potrzebę pilnego wejścia w życie projektowanych przepisów oraz fakt, że proponowane 
rozwiązania są korzystne dla producentów rolnych planuje się, że projekt zostanie przekazany za pośrednictwem 
poczty elektronicznej organizacjom społecznym z 7 dniowym terminem zgłaszania ewentualnych uwag.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łączn

ie (0-
10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem 185,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 540,5

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Saldo ogółem -

185,5
-35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -35,5 -540,5

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
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Źródła finansowania 

Skutki finansowe wprowadzenia możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o 
preferencyjny kredyt na wykupienie udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w 
zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i 
mięczaków oraz obniżenia oprocentowania tych kredytów, zostaną sfinansowane w 
ramach środków przewidzianych w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i 
częściową spłatę kapitału. 
Projektowane zmiany w zakresie udzielania pomocy dla podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół w wysokości 35,5 mln zł 
zostaną sfinansowane w ramach oszczędności w planie finansowym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2021 r. W kolejnych latach pomoc ta 
zostanie sfinansowana w ramach limitu środków przyznanych Ministrowi Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.
Natomiast skutki finansowe pomocy dla producentów rolnych, w których 
gospodarstwach rolnych wystąpiły  szkody w uprawach rolnych spowodowane 
wystąpieniem w 2020 r. 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 w wysokości 150 mln zł, zostaną sfinansowane w ramach dostępnych 
środków budżetu państwa. Na rok bieżący nie zaplanowano wydatków na pomoc dla 
rolników z tytułu szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
Środki te zostaną wygospodarowane z innych tytułów, które zostaną określona na etapie 
uzgodnień międzyresortowych w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Zakładając , że:
 corocznie banki udzielą preferencyjne kredyty na sfinansowanie nabycia udziałów w 

spółdzielniach oraz udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie 
przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków w 
wysokości 50 mln zł 

 maksymalny okres przewidziany dla tej linii kredytowej wynosi 15 lat 
 proponowane oprocentowanie tych kredytów będzie wynosić WIBOR 3M 

powiększony nie więcej niż o 2,5 punkty procentowe, tj. obecnie 2,71 % z czego 
agencja będzie płacić 1,71% 

skutki finansowe w bieżącym roku wyniosą 356,3 tys. zł. Natomiast łącznie w ciągu 11 
lat skutki te wyniosą łącznie 39,3 mln zł i zostaną sfinansowane w ramach środków 
przewidzianych w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i częściową spłatę 
kapitału.

Zgodnie z danymi Inspekcji Weterynaryjnej w 2020 r. w Polsce było ok. 1,77 mln rodzin 
pszczelich. Uwzględniając powyższe dane oraz projektowaną stawkę pomocy w 
wysokości 20 zł na 1 przezimowaną rodzinę pszczelą, na udzielanie powyższej pomocy 
niezbędne są środki w wysokości 35,5 mln zł.

Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi wystąpiły na powierzchni 452.417 ha. 
Do wyliczenia niezbędnych środków na realizację pomocy przyjęto (uwzględniając m.in. 
dane z lat ubiegłych), że: 
 szkody w wysokości powyżej 70% wystąpiły na powierzchni 132.755 ha (zgodnie z 

danymi wojewodów), 
 szkody w wysokości od 20 % do 70% plonu wystąpiły na powierzchni 319.680 ha,
 ubezpieczonych było 22% powierzchni na której wystąpiły szkody, co oznacza, że do 

wyliczeń przyjęto w odniesieniu  22% powierzchni, na której wystąpiły szkody pełną 
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stawkę pomocy, a dla pozostałej powierzchni pomniejszoną o 50%,  
 30% z wyliczonej z uwzględnieniem powyższych założeń kwoty pomocy będzie 

dotyczyć gospodarstw rolnych, w których szkody wynoszą poniżej 30% średniej 
rocznej produkcji rolnej, a zatem przedmiotowa pomoc nie będzie w tym przypadku 
należna.

Uwzględniając przewidywane w projekcie rozporządzenia stawki pomocy oraz obniżenie 
pomocy w odniesieniu do producentów nieposiadających ubezpieczenia, szacuje się, że 
na udzielenie przedmiotowej pomocy niezbędne są środki w wysokości 150 mln zł. 
Jednocześnie w projekcie przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, 
będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 150 mln zł, 
wysokość będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego. 
Współczynnik ten będzie obliczany jako iloraz kwoty 150 mln zł i kwoty równej 
zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz będzie 
ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wprowadzenie projektowanych zmian nie będzie miało wpływu na wzrost kosztów w 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdyż posiada ona zasoby kadrowe i 
majątkowe umożliwiające uruchamianie nowej pomocy krajowej czy też  pomocy ad hoc. 
W Agencji tej jest Departament Wsparcia Krajowego, który jest odpowiedzialny za 
wdrażanie pomocy krajowej. Jednocześnie zmiany w warunkach udzielania 
preferencyjnych kredytów na sfinansowanie nabycia udziałów w spółdzielniach oraz 
udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów 
rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków zostały zaprojektowane tak aby 
nie było konieczności wprowadzania modyfikacji systemu informatycznego 
monitorującego stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10)

duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw, w 
tym producenci rolni
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

Producenci rolni 185,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 540,5
duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
Producenci rolniNiemierzalne
(dodaj/usuń)
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Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez zapewnienie im 
płynności finansowej. Projektowane przepisy poprzez umożliwienie producentom 
rolnym pozyskania taniego kapitału na wykup udziałów w spółdzielniach prowadzących 
działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, 
skorupiaków i mięczaków, powinny wpłynąć na skrócenie liczby ogniw w łańcuchu 
żywnościowym, a tym samym wzmocnić pozycję rynkowej producentów rolnych.

Przyjęte w uzasadnieniu i OSR dane dotyczące liczby rodzin pszczelich wynikają z 
informacji Inspekcji Weterynaryjnej. Natomiast dane dotyczące poszkodowanych w 
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostały przekazane przez wojewodów.

Poza powyżej wskazanym oddziaływaniem, wejście w życie projektowanego 
rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie 
miało również wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych i 
osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności).

☐ tak
☒ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów 
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

☒ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
Pomoc jest dobrowolna, a zatem do podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 
utrzymywania pszczół należy decyzja czy zgadza się na dodatkowe obciążenie związane z ubieganiem 
się o pomoc.
9. Wpływ na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanych przepisów umożliwi utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, a tym 
samym utrzymanie miejsc pracy w sektorze rolnym. Ponadto poprzez umożliwienie producentom rolnym 
pozyskania taniego kapitału na wykup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie 
przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków mogą wpłynąć na tworzenie 
nowych miejsc pracy w tych spółdzielniach.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na inne 
obszary poza rolnictwem. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
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Wejście w życie projektowanych przepisów po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 
zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedkładanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, stosownie do przepisów ustawy dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), sprawozdań z działalności.
Miernikiem będzie kwota wypłaconej pomocy, liczba podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 
w zakresie utrzymywania pszczół oraz producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych, którzy otrzymali pomoc.
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