
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 września 2015 r. 

Poz. 1346 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 września 2015 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 2014 r. poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 308 i 349) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów rea-

lizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, 230 i 1345) po § 13b dodaje 

się § 13c i § 13d w brzmieniu: 

„§ 13c. 1. W 2015 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki 

państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, pro-

ducentom rolnym, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodar-

stwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zgodnie z ust. 2–13. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości równowartości w złotych 15 000 euro ustalanej 

zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicz-

nej. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 702/2014 oraz przepi-

sami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

4. 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 rol-

nego złożony w terminie do dnia 30 września 2015 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na 

jej stronie internetowej. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

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

2) numer identyfikacyjny 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 (PESEL) wnioskodawcy 

albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających 

obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1) kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, zawierającego 

informacje o powierzchni: 

a) owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, 

b) upraw rolnych innych niż wskazane w lit. a, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę; 
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2) informacje dotyczące wnioskodawcy 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. 

7. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego 

we wniosku, o którym mowa w ust. 4, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, 

oraz stawki tej pomocy. 

8. Stawka, o której mowa w ust. 7, wynosi: 

1) 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody 

spowodowane przez suszę; 

2)  400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane w lit. a, na której wystąpiły szkody spowodo-

wane przez suszę. 

9. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 4, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, 

o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wysokość tej pomocy ustala się jako iloczyn deklaro-

wanej przez producenta rolnego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, powierzchni upraw, na której wystąpiły szko-

dy spowodowane przez suszę, stawki, o której mowa w ust. 7, oraz współczynnika korygującego. Współczynnik ko-

rygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych 

wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznej wysokości pomocy, 

o której mowa w § 5 ust. 11. 

11. 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 § 5 

ust. 11, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z § 5 ust. 11 

a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań. 

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie od-

rębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań przekracza kwotę, o której mowa w § 5 ust. 11. 

13. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni 

upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubez-

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

§ 13d. Pomoc, o której mowa w: 

1) § 13b ust. 1, nie przysługuje do powierzchni owocujących w 2015 r. upraw czarnej porzeczki, do której produ-

centowi rolnemu udzielono pomocy, o której mowa w § 13c ust. 1; 

2) § 13c ust. 1, nie przysługuje do powierzchni owocujących w 2015 r. upraw czarnej porzeczki, do której produ-

centowi rolnemu udzielono pomocy, o której mowa w § 13b ust. 1.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2015 r. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 




