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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU  

o udzielenie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której 

zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie 

rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych  niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi 
 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

 
 

1. Pomoc udzielana jest na podstawie przepisów § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 

stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (przepisy ustanawiające warunki pomocy 

zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 

2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2117 ). 

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 15 października 2022 r. 

2. Pomoc przysługuje rodzinie: 

1) w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące; 

2) w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

3) w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

3. Pomoc jest przyznawana jednemu członkowi rodziny, o której mowa w pkt. 2, któremu został 

nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 3), na jego wniosek, w drodze 

decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania tego członka rodziny. 

4. Wniosek należy złożyć do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. 

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie 

internetowej. 
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Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego 

wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

członka rodziny ubiegającego się o pomoc. 

 

Uwaga:      Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia 

wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie 

przyznania pomocy. 

5. Wnioski mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za 

pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora 

pocztowego (Poczta Polska) w terminie, o którym mowa w pkt. 4. 

 

Uwaga:    W przypadku składania wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora 

pocztowego (Poczta Polska) o złożeniu wniosku decyduje data jego wpływu, a 

nie data jego nadania. 

 

Uwaga: W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP, aby wniosek trafił do biura 

powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, należy 

starannie wskazać dane tej jednostki. Dane adresowe jednostek Agencji ze wskazaniem adresów 

ePUAP są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap  

6. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek oraz złożyć 

w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty 

podpisania wniosku. Wniosek może zostać także sporządzony w oparciu o edytowalny plik 

arkusza excel udostępniony na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl ). 

7. Informacje zawarte w formularzu powinny być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

8. Po wypełnieniu formularza należy sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione oraz czy 

formularz został podpisany w wymaganych polach.   

9. Do wniosku producent rolny dołącza: 

9.1. kopię protokołu oszacowania szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r.: gradu, 

deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 

powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez 

komisję, lub  

https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap
http://www.arimr.gov.pl/
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9.2. uwierzytelniony przez członka rodziny, ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu 

oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, zawierających informacje o 

powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 

roku 2022 suszy, 

9.3. zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której 

mowa w § 13zs 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.), w przypadku gdy gospodarstwo 

rolne jest przedmiotem współwłasności. 

10. Wysokość pomocy wynosi: 

1) 10 000 zł – w przypadku gdy szkody: 

a) spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków 

przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się 

ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w 

gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym 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, lub 

b) spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z 

trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 

2) 5 000 zł – w przypadku gdy szkody: 

a) spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków 

przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się 

ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej 

produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym 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, lub 

b) spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 

1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody. 
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W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, tj. gdy szkody 

w gospodarstwie rolnym: 

1) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i 

spowodowane zostały niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, innymi niż susza, a 

szkody z tytułu suszy wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo 

2) wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym i 

spowodowane zostały suszą, a szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi, innymi niż susza, wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji rolnej w 

gospodarstwie rolnym  

pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.  

11. W przypadku gdy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym jest 

przedmiotem współwłasności, pomoc jest przyznawana temu ze współwłaścicieli, co do którego 

pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę. 

12. Pomoc jest wypłacana na rachunek członka rodziny, o której mowa w pkt. 2, który złożył 

wniosek, wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

 

 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA WNIOSKU 

 

 

 

I .  CEL ZŁOŻENIA  

 

 

Wnioskodawca deklaruje cel złożenia wniosku, zaznaczając znakiem „X” jedno z pól: 

 

 
 

      wniosek - pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy jest to wniosek nowy; 

  

      korekta wniosku - pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy Wnioskodawca po otrzymaniu 

pisemnego wezwania z biura powiatowego Agencji wypełnia ponownie wniosek usuwając błędy w 

danych, które popełnił we wcześniej złożonym wniosku; 

 zmiana wniosku - pole to powinno zostać zaznaczone przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy dane 

zgłoszone w złożonym wcześniej wniosku uległy zmianie oraz gdy sam Wnioskodawca wykrył błąd i 

chce go poprawić; 

 wycofanie wniosku - pole to powinno zostać zaznaczone przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy chce 

wycofać złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej. 
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I I .  NUMER IDENTYFIKACYJNY WNIOSKODAWCY 

 

 

Punkt 1              W polu należy wpisać numer identyfikacyjny z ewidencji producentów prowadzonej 

przez ARiMR, nadany w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.). 
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I I I .  DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

 

Punkt 2 W polu należy wpisać imię i nazwisko Wnioskodawcy 

Punkty 3-4 Podając numery PESEL, należy wpisać bez odstępów i bez myślników.  

W przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego należy wypełnić 

pole w pkt. 4 - kod kraju, w którym zarejestrowana jest działalność wnioskodawcy oraz nr 

paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Punkty 5-6 Miejsce zamieszkania i adres. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu.  

Pkt. 6 adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż w pkt 5.) 

Punkty 7-8 Należy podać numer telefonu i adres e-mail Wnioskodawcy. Są to dane nieobowiązkowe, 

których podanie umożliwi szybki kontakt biura powiatowego ARiMR z Wnioskodawcą w 

przypadku konieczności ewentualnego uzupełnienia danych we wniosku bądź złożenia 

dodatkowych wyjaśnień. 

 
 

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE CZŁONKÓW RODZINY :  

 

 

W sekcji IV wniosku, należy wpisać dane identyfikacyjne członków rodziny, o której mowa w pkt 2. 

 

V. WNIOSKUJĘ o udzielenie pomocy finansowej, na podstawie przepisów 
§13zs 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.), w 
zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności 
finansowej w związku z wystąpieniem w  gospodarstwie r olnym szkód 
spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu 
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, 
powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  

 

W sekcji V wniosku wskazana jest pomoc, o jaką wnioskuje Wnioskodawca. 
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VI. OŚWIADCZENIA  

Oświadczenia zawarte w sekcji VI wniosku dotyczą warunków przyznania pomocy. 

 

VII.  POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY  

 

Należy zapoznać się z treścią znajdującą się w sekcji VII wniosku  

 

VIII .  ZOBOWIĄZANIA  

 

Należy zapoznać się z treścią znajdującą się w sekcji VIII wniosku 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI  

 

Do wniosku o udzielenie pomocy, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty (z listy 

wybrać tylko te dokumenty, które dotyczą jego sprawy) oraz podać liczbę dokumentów z poszczególnych 

rodzajów: 

 

 

 

Po wypełnieniu sekcji IX wniosku należy uzupełnić informację o dacie wypełnienia wniosku oraz złożyć 

czytelny podpis pod tą częścią wniosku. 
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Wniosek może zostać również popisany przez pełnomocnika, jeżeli posiada stosowne umocowanie. 

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Należy zapoznać się z treścią znajdującą się w sekcji X wniosku.  

 

XI. ZGODA WNIOSKODAWCY - zaznaczyć kwadrat znakiem X  

Należy zapoznać się z treścią znajdującą się w sekcji XI wniosku oraz zaznaczyć znakiem „X” pola w 

przypadku wyrażenia zgody. 

 

 

 

Po zapoznaniu się z treściami w sekcji X i sekcji XI należy uzupełnić informację o datę oraz złożyć czytelny 

podpis. 

 

 

 

XII.  OŚWIADCZENIE WOBEC ARiMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU 
INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH  
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Po zapoznaniu się z treściami w sekcji XII należy uzupełnić informację o datę oraz złożyć czytelny podpis. 

 

 

Uwaga:   W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności, do wniosku musi 

być załączona „Zgoda współwłaściciela gospodarstwa na ubieganie się o pomoc finansową w 

zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z 

wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi.”  

W sytuacji, gdy gospodarstwo ma kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi wyrazić zgodę 

na ubieganie się o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża 

utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód 

spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, wypełniając oddzielny załącznik. 

 

Załącznik do wniosku: „Zgoda współwłaściciela gospodarstwa  na ubieganie się o pomoc 

finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku 

z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi” 

Sekcja I. Dane członka rodziny (producenta rolnego) ubiegającego się o pomoc. 

W tym punkcie należy podać dane Wnioskodawcy, w tym numer producenta rolnego, którego dotyczy 

zgoda. 

Sekcja II. Dane osoby udzielającej zgody. 

W tym punkcie należy podać dane współwłaściciela udzielającego zgody na ubieganie się przez 

wnioskodawcę o udzielenie pomocy. 

Sekcja III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

Należy zapoznać się z treścią sekcji III. 

 

Współwłaściciel gospodarstwa uzupełnia informację o dacie oraz podpisuje zgodę.  

 


