
Lista programów pomocowych zgłoszonych/notyfikowanych przez MRiRW do Komisji Europejskiej

(programy obowiązujące od 2016r.)

Lp. Nazwa programu pomocowego Podstawa prawna
Podmiot udzielający 

pomocy
Przeznaczenie pomocy Forma pomocy

1.

Zwolnienie z podatku akcyzowego 

podlegających opodatkowaniu 

dostaw gazu przeznaczonego do 

celów opałowych w pracach 

rolniczych i ogrodniczych

ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o 

podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014r. 

poz. 752, z późn. zm.)

Naczelnik urzędu 

celnego/dyrektor izby 

celnej

Art. 15 ust. 3 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 

27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji 

wspólnotowych przepisów ramowych 

dotyczących opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE 

L 283 z 31.10.2003, str. 51)

zwolnienia z podatku 

akcyzowego

2.

Zwolnienie z podatku akcyzowego 

podlegających opodatkowaniu 

dostaw gazu przeznaczonego do 

celów opałowych w hodowli ryb

ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o 

podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014r. 

poz. 752, z późn. zm.)

Naczelnik urzędu 

celnego/dyrektor izby 

celnej

Art. 15 ust. 3 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 

27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji 

wspólnotowych przepisów ramowych 

dotyczących opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE 

L 283 z 31.10.2003, str. 51)

zwolnienia z podatku 

akcyzowego

3.

Dopłaty do składek z tytułu 

ubezpieczenia upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich oraz 

częściowe dofinansowanie 

odszkodowań wypłacanych 

producentom rolnym w związku z 

suszą (reasekuracja)

ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016r. 

poz. 792)

Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi (za 

pośrednictwem 

zakładów ubezpieczeń)

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

inne - dopłaty do 

składek ubezpieczenia 

upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich oraz 

częściowe 

dofinansowanie 

odszkodowań 

wypłacanych 

producentom rolnym w 

związku z suszą

4.
Dotacje przedmiotowe dla 

rolnictwa

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015r. w 

sprawie stawek dotacji 

przedmiotowych dla różnych 

podmiotów wykonujących zadania na 

rzecz rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 

1170, z późn. zm.)

Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

Główny Inspektor 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa

Pomoc na środki promocyjne dotyczące 

produktów rolnych (art. 24 ABER)

Pomoc na zwalczanie chorób zwierząt i 

szkodników roślin (art. 26 ABER)

Pomoc dla sektora produkcji zwierzęcej (art. 27 

lit. a lub b ABER)

Pomoc na badania i rozwój w sektorze rolnym i 

leśnym (art. 31 ABER)

dotacja

Stan na: 10/03/2020 Str.: 1/11



Lista programów pomocowych zgłoszonych/notyfikowanych przez MRiRW do Komisji Europejskiej

(programy obowiązujące od 2016r.)

5.

Zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej z 

uwzględnieniem stawki 

minimalnej określonej w 

Dyrektywie 2003/96/WE

ustawa z dnia 10 marca 2006r. o 

zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(Dz.U. z 2015r. poz. 1340)

wójt/burmistrz/prezyd

ent 

(jst)

Częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej

dotacja

6.
Ulga inwestycyjna w podatku 

rolnym

ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o 

podatku rolnym (Dz.U. z 2016r. poz. 

617, z późn. zm.) - art. 13 i art. 13d

wójt/burmistrz/prezyd

ent 

(jst)

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i 

wartości niematerialne w gospodarstwach 

rolnych powiązane z produkcją podstawową 

produktów rolnych

(art. 14 ABER)

korzyści podatkowe

7.
Ulga inwestycyjna w podatku 

rolnym - duże przedsiębiorstwa

art. 13 ustwy z dnia 15 listopada 

1984r. o podatku rolnym  (Dz.U. z 

2016r. poz. 617, z późn. zm.) - art. 13 

wójt/burmistrz/prezyd

ent 

(jst)

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 

oraz wartości niematerialne i prawne w 

gospodarstwach rolnych związane z produkcją 

podstawową produktów rolnych

(pkt 1.1.1.1 Wytycznych rolnych)

korzyści podatkowe

8.

Dofinansowanie do 

wynagrodzenia pracowników 

niepełnosprawnych

- program zgłoszony przez Prezesa 

UOKIK

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.);

rozporządzenie MPiPS z dnia 22 

czerwca 2016r. w sprawie 

miesięcznego dofinansowania do 

wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951)

Prezes Państwowego 

Funduszu Rehablitacji 

Osób 

Niepełnosprawnych

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń 

pracowników niepełnosprawnych

(GBER)

dotacja/

dotacja na spłatę 

odsetek
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9.
Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe

ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016r. 

poz. 217, z późn. zm.),

Po Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 - działanie 2.1 "Adaptacja do 

zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski i 

katastrofy oraz monitoring 

środowiska",

ustawa z dnia 28 września 1991r. o 

lasach (Dz.U. z 2015, poz. 2100, z 

późn. zm.).

Prezes Narodowego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej

pomoc na inwestycje poprawiające retencję i 

wartość środowiskową ekosystemów leśnych
dotacja

10.

Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe - zapobieganie, 

przeciwdziałanie oraz ograniczanie 

skutków zagrożeń związanych z 

pożarami lasów

ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016r. 

poz. 217, z późn. zm.),

Po Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 - działanie 2.1 "Adaptacja do 

zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski i 

katastrofy oraz monitoring 

środowiska",

ustawa z dnia 28 września 1991r. o 

lasach (Dz.U. z 2015, poz. 2100, z 

późn. zm.).

Prezes Narodowego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej

pomoc jest pomocą indywidualną na rzecz 

leśnictwa i jej celem będzie zapobieganie 

pożarom lasów

dotacja
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11.
Dofinansowanie zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt

ustawa z dnia 11 marca 2004r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz.U. z 2014r. poz. 1539, z późn. zm.)

rozporządzenie MRiRW z dnia 27 

stycznia 2015r. w sprawie 

wprowadzenia programu zwalczania i 

monitorowania choroby Aujeszkyego 

u świń (Dz.U. z 2015r. poz. 189)

Główny Lekarz 

Weterynarii

Pomoc na zwalczanie chorób zwierząt i 

szkodników roślin

(art. 26 ABER)

inne - finansowanie 

kosztów uboju lub 

eliminacji i niszczenia 

zwierząt..

12.

Pomoc w zakresie zbioru, 

transportu i unieszkodliwiania 

padłych zwierząt gospodarskich

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na wywóz padłych zwierząt

(art. 27 c, d lub e ABER)
usługi dotowane

13.
Młodzi rolnicy - częściowa spłata 

kapitału kredytu

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na rozpoczynanie działalności dla młodych 

rolników i na rozwój małych gospodarstw rolnych 

(art. 18 ABER)

inne - częściowa spłata 

kapitału kredytu

14.

Dopłaty do oprocentowania 

kredytów na wznowienie 

produkcji rolnej oraz odtworzenie 

środków trwałych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi

(art. 25 ABER)

dotacja
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15.
Dopłaty do oprocentowania 

kredytów inwestycyjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i 

wartości niematerialne i prawne w 

gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją 

podstawową produktów rolnych (art. 14 ABER)

Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem 

i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych 

(art. 17 ABER)

dotacja

16.
Udzielanie gwarancji i poręczeń 

spłaty kredytów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i 

wartości niematerialne i prawne w 

gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją 

podstawową produktów rolnych (art. 14 ABER)

Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem 

i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych 

(art. 17 ABER)

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi (art. 25 

ABER)

gwarancja

17.

Dopłaty do oprocentowania 

kredytów oraz udzielanie 

gwarancji i poręczeń spłaty 

kredytów na wznowienie 

produkcji rolnej oraz odtworzenie 

środków trwałych - duże 

przedsiębiorstwa

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

ramowy program pomocy państwa na rzecz 

(częściowej) rekompensaty dla dużych 

przedsiębiorstw w sektorze podstawowej 

produkcji rolnej w odniesieniu do strat 

spowodowanych klęskami żywiołowymi i 

niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 

porównywalnymi z klęską żywiołową.

1) dopłata do odsetek

2) gwarancje i 

poręczenia

18.

Dopłaty do oprocentowania 

kredytów inwestycyjnych - duże 

przedsiębiorstwa

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i 

wartości niematerialne i prawne w 

gospodarstwach rolnych związanych z produkcją 

podstawową produktów rolnych

(pkt 1.1.1.1 Wytycznych rolnych)

- dopłaty do 

oprocentowania,

- gwarancji 

pożyczkowych lub 

poręczeń
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19.

Udzielanie gwarancji i poręczeń 

spłaty kredytów - duże 

przedsiębiorstwa

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i 

wartości niematerialne i prawne w związku z 

przetwórstwem produktów rolnych

(pkt 1.1.1.4 Wytycznych rolnych)

- dopłaty do 

oprocentowania,

- gwarancji 

pożyczkowych lub 

poręczeń

20

Inwestycje w rozwój obszarów 

leśnych i poprawę żywotności 

lasów

ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 (Dz.U. z 2015r. 

poz. 349, z późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na zalesianie i tworzenie terenów 

zalesionych 

(art. 32 ABER)

dotacja

20a

Poddziałenie 8.5: Wsparcie na 

inwestycje zwiększające 

odporność ekosystemów leśnych i 

ich wartość dla środowiska objęte 

PROW 2014-2020

ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 (Dz.U. z 2015r. 

poz. 349, z późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na inwestycje zwiększające odporność 

ekosystemów leśnych i ich wartość środowiskową

(art. 35 ABER)

dotacja

20b

Poddziałenie 8.1: Wsparcie na 

zalesianie i tworzenie terenów 

zalesionych objęte PROW 2014-

2020

ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 (Dz.U. z 2015r. 

poz. 349, z późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na zalesianie i tworzenie terenów 

zalesionych 

(art. 32 ABER)

dotacja
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21.

Udzielanie gwarancji i poręczeń 

spłaty kredytów - przetwórstwo 

ryb, skorupiaków i mięczaków

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na rzecz rybołówstwa śródlądowego oraz 

śródlądowej fauny i flory wodnej (art. 29 FIBER)

Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych w 

sektorze akwakultury (art. 31 FIBER)

Pomoc na przetwarzanie produktów rybołówstwa 

i akwakultury (art. 42 FIBER)

gwarancja 

i poręczenia spłaty 

kredytów

22.

Dopłaty do oprocentowania 

kredytów inwestycyjnych - 

przetwórstwo ryb, skorupiaków i 

mięczaków

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na rzecz rybołówstwa śródlądowego oraz 

śródlądowej fauny i flory wodnej (art. 29 FIBER)

Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych w 

sektorze akwakultury (art. 31 FIBER)

Pomoc na przetwarzanie produktów rybołówstwa 

i akwakultury (art. 42 FIBER)

Dopłaty do 

oprocentowania 

kredytów 

inwestycyjnych - 

przetwórstwo ryb, 

skorupiaków i 

mięczaków

23.

Program pomocy 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 niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi

(art. 25 ABER)

dotacja

24.

Pomoc dla producentów świń 

prowadzących produkcję na 

obszarach ASF

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.) - §13o

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na zwalczanie chorób zwierząt i 

szkodników roślin

(art. 26 ABER)

- dotacja
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(programy obowiązujące od 2016r.)

25.

Pomoc dla producentów świń w 

celu zapobiegania szerzeniu się 

afrykańskiego pomoru świń

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów 

realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz.U. z 2015r. poz. 187, z 

późn. zm.) - §13p

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania 

chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i 

zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat 

spowodowanych chorobami zwierząt lub 

działaniem szkodników roślin

(pkt 1.2.1.3 Wytycznych rolnych)

- dotacja

26.

Program pomocy dla rolników i 

producentów rolnych, którzy 

ponieśli szkody w gospodarstwach 

rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnych spowodowane 

wystąpieniem w 2015r. suszy

Uchwała Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla 

rolników i producentów rolnych, 

którzy ponieśli szkody w 

gospodarstwach rolnych lub działach 

specjalnych produkcji rolnej 

spowodowane wystąpieniem w 2015r. 

suszy

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego

Prezes Agencji 

Nieruchomości Rolnych

wójt/burmistrz/prezyd

ent miasta - właściwy 

ze względu na miejsce 

pochodzenia gruntów

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi

(art. 25 ABER)
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27.

Program pomocy dla rolników i 

producentów rolnych, którzy 

ponieśli szkody w gospodarstwach 

rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnej spowodowane 

wystąpieniem w sierpniu 2017r. 

huraganu, gradu lub deszczu 

nawalnego

Uchwała Nr 129/2017 Rady Ministrów 

z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla 

rolników i producentów rolnych, 

którzy ponieśli szkody w 

gospodarstwach rolnych lub działach 

specjalnych produkcji rolnej 

spowodowane wystąpieniem w 

sierpniu 2017r. huraganu, gradu lub 

deszczu nawalnego*)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego

Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa

wójt/burmistrz/prezyd

ent miasta - właściwy 

ze względu na miejsce 

pochodzenia gruntów

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi

(art. 25 ABER)

28.

Program pomocy dla 

producentów rolnych, którzy 

ponieśli szkody w gospodarstwach 

rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnej spowodowane 

wystąpieniem w 2017r. huraganu, 

deszczu nawalnego lub gradu

Uchwała Nr 129/2017 Rady Ministrów 

z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla 

rolników i producentów rolnych, 

którzy ponieśli szkody w 

gospodarstwach rolnych lub działach 

specjalnych produkcji rolnej 

spowodowane wystąpieniem w 

sierpniu 2017r. huraganu, gradu lub 

deszczu nawalnego*)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi

(art. 25 ABER)
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29.

Program pomocy dla gospodarstw 

rolnych i rybackich, w których 

powstały szkody spowodowane 

wystąpieniem w 2018r. suszy lub 

powodzi

Uchwała Nr 107/2018 Rady Ministrów 

z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla 

gospodarstw rolnych i rybackich, w 

których powstały szkody 

spowodowane wystąpieniem w 2018r. 

suszy lub powodzi*)

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego

Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa

wójt/burmistrz/prezyd

ent miasta - właściwy 

ze względu na miejsce 

pochodzenia gruntów

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi

(art. 25 ABER)

30.

Program pomocy dla rolników i 

producentów rolnych, którzy 

ponieśli szkody w gospodarstwach 

rolnych spowodowane 

wystąpieniem w 2019r. suszy, 

huraganu, gradu, deszczu 

nawalnego, przymrozków 

wiosennych lub powodzi

Uchwała Rady Ministrów nr 86/2019 z 

dnia 6 września 2019r. W sprawie 

ustanowienia programu pomocy dla 

rolników i producentów rolnych, 

którzy ponieśli szkody w 

gospodarstwach  rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 

2019r.sSuszy, huraganu, gradu, 

deszczu nawalnego, przymrozków 

wiosennych lub powodzi

Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa

Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego

Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa

wójt/burmistrz/prezyd

ent miasta - właściwy 

ze względu na miejsce 

pochodzenia gruntów

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 

przez niekorzystne zjawiska klimatyczne 

porównywalne z klęskami żywiołowymi

(art. 25 ABER)

31.

Pomoc na rzecz Pomorsko-

Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. 

z o.o. - pomoc indywidualna

ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o 

ochronie roślin (Dz.U. z 2019r. poz. 

972) - art. 11

Głowny Inspektor 

Ochrony Roslin i 

Nasiennictwa

Pomoc na zwalczanie chorób zwierząt i 

szkodników roślin (art. 26 ABER)
- dotacja
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 - programy pomocowe nieobowiązujące
- programy obowiązujące dla sektora rybołówstwa i akwakultury
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