RM-110-143-16
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 2016 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 2016 r. poz. 1512) 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 § 13i w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie później niż w 2017 r. – druga rata jest wypłacana po udokumentowaniu spłaty
nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach
pierwszej raty pożyczki; udokumentowania spłaty nieuregulowanych należności
w wysokości

środków

wypłaconych

w

ramach

drugiej

raty

pożyczki

pożyczkobiorca dokonuje w okresie miesiąca od dnia wypłacenia tej raty.”;
2)

po § 13i dodaje się § 13j w brzmieniu:
„§ 13j. 1. W 2016 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, producentom 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 gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały
szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608
i 2089 oraz z 2016 r. poz. 170 i 1455.
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powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach
i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu,
deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości równowartości
w złotych 15000 euro ustalanej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana:
1)

zgodnie

z

przepisami

rozporządzenia

nr

1408/2013

oraz

przepisami

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku gdy
szkody, o których mowa w ust. 1, oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5
ust. 5, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich
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, przy czym średnią roczną produkcję
rolną ustala się w sposób określony w § 5 ust. 4, albo
2)

na warunkach określonych w art. 25 rozporządzenia nr 702/2014 – w przypadku
gdy szkody, o których mowa w ust. 1, oszacowane przez komisję, o której mowa
w § 5 ust. 5, wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
o której mowa w pkt 1.
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 rolnego złożony w terminie do
dnia 5 grudnia 2016 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

o przyznanie płatności;

gospodarstw

rolnych

oraz

ewidencji

wniosków
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3)

numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(numer 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, w przypadku ubiegania się

o pomoc udzielaną zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3:
1)

pkt 1:
a)

kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5,
zawierającego informacje o powierzchni uprawy, w której powstały szkody
w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%, lub informacje o powierzchni
upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały szkody
w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw,
spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu
nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania,

b)

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;

2)

pkt 2:
a)

kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5,
zawierającego informacje o powierzchni uprawy, w której powstały szkody
w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%, lub informacje o powierzchni
upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały szkody
w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw,
spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu
nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania,

b)

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
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której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, huragan, deszcz nawalny lub
ujemne skutki przezimowania, oraz stawki tej pomocy.
8. Stawka, o której mowa w ust. 7, wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni:
1)

uprawy, w której powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%
lub

2)

upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały szkody
w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw

– spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub
ujemnych skutków przezimowania.
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
100 mln zł, wysokość tej pomocy 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, grad, huragan, deszcz nawalny lub ujemne skutki
przezimowania, stawki, o której mowa w ust. 8, oraz współczynnika korygującego.
Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 100 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 odrębnych 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 dniu
wystąpienia szkód, o których mowa w ust. 1, co najmniej 50% powierzchni upraw
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk
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i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

BEATA SZYDŁO

Sprawdzono pod względem
prawnym i redakcyjnym:
Sekretarz Rady Ministrów
Jolanta Rusiniak
Dyrektor Departamentu Rady Ministrów
Hanka Babińska

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. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu
stworzenie podstawy prawnej udzielania w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych
poszkodowanych w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub
ujemnych skutków przezimowania, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej
50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż
70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych oraz umożliwienie wypłaty w bieżącym
roku drugiej raty pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publicznoprawnym, powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do
dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub
owoców i warzyw.
Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień
4 listopada 2016 r. producenci mleka, świń lub owoców i warzyw złożyli 1993 wnioski
o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych w okresie od dnia 7
sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. na kwotę 99,57 mln zł (I oraz II rata).
Uwzględniając, że w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na 2016 r. na udzielanie powyższych pożyczek przewidziane zostały środki
w wysokości 180 mln zł, proponuje się umożliwienie przyspieszenia wypłaty II raty w
ramach zaplanowanych na 2016 r. środków.
Jednocześnie należy podkreślić, że druga rata będzie mogła zostać wypłacona po
udokumentowaniu spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków
wypłaconych w ramach pierwszej raty pożyczki. Ponadto pożyczkobiorca będzie
zobowiązany do udokumentowania spłaty nieuregulowanych należności w wysokości
środków wypłaconych w ramach drugiej raty pożyczki w okresie miesiąca od dnia
wypłacenia tej raty.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez wojewodów szkody w wyniku ujemnych
skutków przezimowania wystąpiły w 24 328 gospodarstwach rolnych na powierzchni
519 631,17 ha na kwotę 361,5 mln zł. Natomiast szkody w wyniku suszy, huraganu,

gradu i deszczu nawalnego wystąpiły w 17 934 gospodarstwach rolnych na powierzchni
165 866 ha na kwotę 517,1 mln zł.
Na podstawie przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiona została dla
producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub
szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach
foliowych, spowodowane wystąpieniem w bieżącym roku gradu, huraganu, deszczu
nawalnego lub suszy. Stawki powyższej pomocy wynoszą:
1)

900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów
owocowych,

w

których

wystąpiły

szkody

w

wysokości

co

najmniej

70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
2)

100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych,
w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu
nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%.

Jednakże zgodnie z napływającymi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sygnałami zakres powyższej pomocy jest niewystarczający. Ponadto zgodnie
z obowiązującymi Wytycznymi dla Komisji powołanych przez wojewodę dotyczącymi
ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w przypadku szkód w uprawach ozimych
spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, wymagających zaorania
lub ponownego obsiewu w terminie do 20 maja, poziom szkód w uprawach ustala się,
uwzględniając szacunki strat określone przez komisję, jednak nie wyżej niż 50% plonu
(w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód nie uwzględnia się plonów roślin,
które zostały zasiane po zlikwidowanych uprawach ozimych). Powyższe oznacza, że
producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznych ujemnych skutków
przezimowania nie mogą ubiegać się o pomoc na podstawie § 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Uwzględniając powyższe, w projekcie rozporządzenia proponuje się dodanie nowego §
13j stanowiącego podstawę udzielania pomocy finansowej dla producentów rolnych w
rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w
danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na
powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach
foliowych spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu
nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania, w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Proponuje się, aby pomoc ta udzielana była producentom rolnym:
–

w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji
z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat,
z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,

–

poza formułą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014
z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach
rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym
lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej
produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych
lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura
powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie do dnia
5 grudnia 2016 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na
stronach internetowych przez nią administrowanych. Proponowany termin złożenia
wniosków o udzielenie pomocy powinien być wystarczający dla wszystkich
producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia ww. niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych, którzy będą zainteresowani uzyskaniem pomocy. Proponuje
się, aby stawka pomocy wynosiła 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których
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szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego
lub ujemnych skutków przezimowania wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz
400 zł na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały
ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw.
Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku
powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.
Jednocześnie, mając na względzie, że na realizację ww. pomocy przewidziano kwotę w
wysokości 100 mln zł w projekcie zaproponowano, aby w przypadku gdy
zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych przez producentów rolnych
wniosków przekroczy ww. kwotę, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany był
współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty
wynikającej ze złożonych wniosków.
Uwzględniając przepisy rozporządzenia nr 702/2014 oraz mając na względzie
zapewnienie jednolitych warunków udzielania pomocy, wielkość pomocy w związku ze
szkodami spowodowanymi przez suszę, grad, huragan, deszcz nawalny lub ujemne
skutki przezimowania, otrzymanej na podstawie projektowanego rozporządzenia,
odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań, nie może przekroczyć:
1) 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6
rozporządzenia nr 702/2014 albo 80% kwoty szkód w środkach trwałych służących do
prowadzenia działalności rolniczej, o których mowa w art. 25 ust. 7 rozporządzenia nr
702/2014;
2) 90% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6
rozporządzenia nr 702/2014 albo 90% kwoty szkód w środkach trwałych służących do
prowadzenia działalności rolniczej, o których mowa w art. 25 ust. 7 rozporządzenia
nr 702/2014 – dla działów specjalnych produkcji rolnej lub 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.
W projekcie, mając na względzie jak najszybsze uruchomienie projektowanej
pomocy ze środków przewidzianych w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na 2016 r., proponuje się, aby przepisy projektowanego
4

rozporządzenia weszły w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Proponowane
rozwiązanie jest korzystne dla rolników, nie narusza ich praw obywatelskich i zasad
demokratycznego państwa prawnego.
Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia pomoc określona
w § 13j zostanie zgłoszona Komisji Europejskiej jako zgodna z przepisami
rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Jednocześnie projekt rozporządzania nie wymagał zasięgnięcia opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej,
w tym Europejskim Bankiem Centralnym.
Z uwagi na konieczność pilnego uruchomienia oczekiwanej przez producentów
rolnych

poszkodowanych

wskutek

wystąpienia

niekorzystnych

zjawisk

atmosferycznych pomocy - projekt rozporządzenia nie został przesłany do konsultacji
publicznych.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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.
poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), 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. poz. 1414 oraz z 2009 r. poz. 337) projekt
rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady
Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Jaki problem jest rozwiązywany?
Na podstawie przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiona
została dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej
70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w bieżącym roku gradu, huraganu,
deszczu nawalnego lub suszy.
Jednakże zgodnie z napływającymi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sygnałami zakres powyższej pomocy
jest niewystarczający. Ponadto zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę
dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w przypadku szkód w uprawach
ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagających zaorania
lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się, uwzględniając szacunki strat określone przez komisję,
jednak nie wyżej niż 50% plonu (w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód nie uwzględnia się plonów roślin,
które zostały zasiane po zlikwidowanych uprawach ozimych). Powyższe oznacza, że producenci rolni poszkodowani
w wyniku tegorocznych ujemnych skutków przezimowania nie mogą ubiegać się o pomoc na podstawie § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projekcie rozporządzenia proponuje się dodanie nowego § 13j stanowiącego podstawę udzielania w 2016 r.
pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub
ujemnych skutków przezimowania, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub
szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych oraz
umożliwienie wypłaty w bieżącym roku drugiej raty pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia
2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.
Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wszystkie państwa członkowskie mają możliwość uruchomienia pomocy w przypadku szkód spowodowanych przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne porównywalne do klęski żywiołowej zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji (UE) nr 702/2014 albo pomoc musi być udzielana w formule de minimis 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).
Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
producenci rolni
ok. 21 tys.
ARiMR
Umożliwienie ubiegania się
o pomoc w wysokości
400 zł na 1 ha powierzchni
upraw rolnych, w których
wystąpiły szkody
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ARiMR

Producenci mleka, świń
lub owoców i warzyw

1993

ARiMR

spowodowane
wystąpieniem suszy,
gradobicia, huraganu,
deszczu nawalnego lub
ujemnych skutków
przezimowania
w wysokości co najmniej
50% do 70%.
Udzielanie ww. pomocy
oraz udzielanie II raty
nieoprocentowanych
pożyczek na spłatę
zobowiązań publiczno-prawnych.
Umożliwienie uzyskania
w 2016 r. II raty pożyczki
na spłatę niepodatkowych
należności budżetowych
o charakterze
publicznoprawnym.

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z uwagi na konieczność pilnego uruchomienia projektowanej pomocy projekt rozporządzenia nie został przesłany do
konsultacji publicznych.
Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Łącznie
0
(0–10)
Dochody ogółem
Budżet państwa
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Skutki wprowadzenia projektowanej pomocy zostaną sfinansowane ze środków
przewidzianych w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na 2016 r. w ramach dotacji celowej na działalność statutową na wydatki bieżące.
W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2016 r. na
udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia
2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. przewidziane zostały środki w wysokości 180 mln zł,
natomiast producenci rolni złożyli wnioski o udzielenie pożyczek na kwotę 99,57 mln zł
(I i II rata).
A zatem nie zostanie w pełni wykorzystany limit wydatków na ten cel przewidziany
w planie finansowym ARiMR na 2016 r., a powstałe oszczędności mogą zostać
przeznaczone na wypłatę II raty pożyczki oraz dodatkowej pomocy dla producentów
rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub
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ujemnych skutków przezimowania.
Szacuje się, że kwota wynikająca z wniosków o uruchomienie drugiej raty pożyczki
w bieżącym roku nie przekroczy 24,89 mln zł (tj. 25% kwoty wynikającej ze złożonych
wniosków).
Przesłanką do wypłaty II raty pożyczek w 2016 r. jest fakt, że w planie finansowym ARiMR
na 2017 r. nie zostały zaplanowane środki na realizację ww. pomocy.
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)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa 124,89
124,89
pieniężnym
sektor mikro-, małych i
(w mln zł,
średnich
ceny stałe z
przedsiębiorstw2014 r.)
producenci rolni

W ujęciu
niepieniężnym

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

Odzyskanie płynności finansowej
Zgodnie z danymi wojewodów szkody w wysokości co najmniej 50% do 70%
Dodatkowe
spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub
informacje, w tym
ujemnych skutków przezimowania wystąpiły na powierzchni ok. 403 231,74 ha. Przyjmując
wskazanie źródeł
stawkę pomocy 400 zł/1ha oraz liczbę producentów rolnych posiadających ubezpieczenie
danych i przyjętych do co najmniej 50% powierzchni upraw, szacuje się, że wysokość pomocy nie powinna
obliczeń założeń
przekroczyć 100 mln zł. Jednocześnie w projekcie zaproponowano, aby w przypadku gdy
zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych przez producentów rolnych wniosków
przekroczy ww. kwotę, do wyliczenia wysokości pomocy był stosowany współczynnik
korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze
złożonych wniosków.
Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do
ich elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi utrzymanie płynności finansowej producentom rolnym.
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Wpływ na pozostałe obszary
środowisko
demografia
naturalne
mienie państwowe
sytuacja
i rozwój
regionalny
inne:
rolnictwo
Omówienie
wpływu

informatyzacja
zdrowie

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

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedłożonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1512), sprawozdań z działalności za 2016 r.
Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

