
Pomoc publiczna dla poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 

2011r.  

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 26.07.2011 r. podjęła uchwałę w sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz 

nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r. 

Program został zgłoszony do Komisji Europejskiej dzięki czemu nie będzie powodował 

konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis. 

Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w 

formie: 

 kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody 

powstały w związku z huraganem, deszczem nawalnym lub przymrozkami 

wiosennymi (w drzewach lub krzewach owocowych); poręczeń i gwarancji spłaty ww. 

kredytów bankowych. Kredyty te oprocentowane są obecnie w wysokości 0,1% dla 

rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub co 

najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego niekorzystnego 

zjawiska atmosferycznego. Kredytobiorcy, którzy nie posiadają takich umów płacą 

obecnie odsetki od ww. kredytów w wysokości 3,85%; 

 odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich 

na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek na 

indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez huragan, 

deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne (w drzewach lub krzewach owocowych); 

 odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i 

odsetek za okres odroczenia; 

 stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym 

za 2011 r.; 

 udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku 

celowego w wysokości 5000 zł.  

O pomoc w ramach Programu mogą ubiegać się rolnicy, producenci rolni lub rodziny 

rolnicze, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej szkody 

zostały spowodowane przez: 

1) huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich lub 

przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych wynoszą średnio powyżej 

30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym 

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

wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w 

gospodarstwie rolnym  lub 

2) huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, 

szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach 

foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych wynoszą powyżej 1050 zł.  

Jednorazowy zasiłek celowy 

Zasady udzielania zasiłku celowego zostały opublikowane w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r.(Dziennik Ustaw Nr 165 poz.996) w sprawie 



szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody 

spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków 

wiosennych. 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej rodzinom 

rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej 

powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub 

przymrozków wiosennych, zwanej dalej „pomocą”, realizowanej w ramach rządowego 

programu pomocy społecznej dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub 

działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. 

huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli: 

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników; 

2) szkody zostały spowodowane przez: 

a) huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub 

budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i 

budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i 

urządzeniach rolniczych lub 

b) przez przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych 

 - szkody zostały oszacowane przez komisję, powołaną przez wojewodę właściwego ze 

względu na miejsce wystąpienia szkód. 

3) szkody spowodowane przez: 

a) huragan lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich lub 

przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych wynoszą średnio powyżej 

30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły 

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

szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie 

rolnym  lub 

b) huragan lub deszcz nawalny w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, 

szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach 

foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych wynoszą powyżej 1050 zł. 

 

Pomoc jest udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego przyznawanego przez 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej.  

Pomoc przysługuje w wysokości do 5000 zł. 

Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie 

będzie stosowane kryterium dochodowe. 

Pomoc udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony do kierownika ośrodka 

pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby.  

Wzór wniosku, jest określony w załączniku do rozporządzenia. 

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2011 r. Wniosek złożony po 

terminie nie będzie rozpatrywany. 
 

Na podstawie informacji www.minrol gov.pl  

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne 2011r- pomoc. 
 


