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Pan
Stanisław Myśliwiec
Prezes
Lubuskiej Izby Rolniczej

Dotyczy: pomocy dla producentów rolnych  za szkody spowodowane suszą w roku 2022

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do pisma w sprawie pomocy dla producentów rolnych  za szkody 

spowodowane suszą w roku 2022, uprzejmie informuję, że producenci rolni 

poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą 

ubiegać się o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na 

odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem 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.), 

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na 

indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266) 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;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie ustawy 

z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz.  U. z 2022 r. poz. 514, z późn. zm.) 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;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz.U.  z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)  przez wójtów, burmistrzów lub 

prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta 

rolnego. 

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy 

oraz Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formule pomocy de 

minimis.  

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych 
osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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