
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Pomoc 

dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-

19" w ramach działania 

 

„Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem 

związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020. 

  

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 5 ust. 1 i 

2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania 

„Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,(Dz. U. poz. 1467) zwanego 

dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) 

informuje, że w dniach od 9 do 30 września 2020 roku, można składać „Wnioski o 

przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”.  

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przeznaczona jest dla 

podmiotów szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 i wymagających 

wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej i przetrwania kryzysu.  

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:  

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz 

zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych 

zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co 

najmniej: 

 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co 

najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub 

 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub 

typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub 

https://www.arimr.gov.pl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=320106&md5=aa174ac6d6c006851104ae88297a30c2773e9682&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==


 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 

12 miesięcy, lub 

 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co 

najmniej 12 miesięcy, lub 

 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił 

oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie 

stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 

listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

o oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o 

przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub 

hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w 

dniu 1 marca 2020 r., lub 

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w 

związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 

000 sztuk, lub  

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję: 

 kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub 

 gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub 

 indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk 

o oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał 

przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub 

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:  

a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub  

b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.  

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się do biur 

powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, 

nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), złożyć w formie 

dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, ze zm.). 

Wniosek o przyznanie pomocy złożony w formie dokumentu elektronicznego na 

elektroniczną skrzynkę podawczą, powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób 

zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych 

w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. Wnioski 

oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w formacie: JPEG, PDF, 

XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF.  



Wysokość pomocy będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w 

Rozporządzeniu. Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w 

złotych 7 000 euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w 

odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 

EUR.  

Wypłata pomocy nastąpi w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego Agencji, 

decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje w sprawie o przyznanie pomocy będą wydawane w 

terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 

Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji 

producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.  

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z 

COVID-19, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod 

numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl 

i www.gov.pl/web/rolnictwo. 

 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19.html
http://www.gov.pl/web/rolnictwo

