
Pomoc dla rolników 
szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

NABÓR WNIOSKÓW: WRZESIEŃ 2020 



Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2020 r.  

(Dz.U. Poz. 1467)

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

według stanu na dzień 1  marca 2020 r.  był posiadaczem co najmniej: 

3 sztuk bydła płci męskiej gatunku bydło domowe, których wiek wynosił

co najmniej 12 i nie więcej niż 24 miesiące lub

3 sztuk krów, samic bydła domowego typu użytkowego mlecznego lub

typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące,

lub 

10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej

12 miesięcy, 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, który:



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY - CD.

lub 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej

12 miesięcy, lub

1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk

świń, które nastąpiło w okresie od �01.11.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. lub

oraz rolnik lub jego małżonek prowadzi działalność rolniczą w zakresie

chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był

posiadaczem w dniu 01.03.2020 r.



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY - CD.

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



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY - CD.

kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

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

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



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY - CD.

szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2

lub

tunelach foliowych ogrzewanych  o powierzchni co najmniej 50 m2.

4. w 2020 r.  prowadził produkcję roślin ozdobnych uprawianych w:



KWOTY POMOCY

PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOWI 

5 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej  3 sztuki zwierząt i nie więcej niż

20 sztuk zwierząt,

10 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej

niż 30 sztuk zwierząt,

16 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej

niż 50 sztuk zwierząt,

20 200 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

Bydło płci męskiej gatunku bydło domowe:



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE

ROLNIKOWI  - C.D.

1 000 zł, jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki i nie więcej niż 20 sztuk

zwierząt,

2 200 zł, jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk

zwierząt,

3 000 zł, jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt,

Krowy, samice bydła domowego typu użytkowego mlecznego lub typu

użytkowego kombinowanego:
  



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE

ROLNIKOWI  - C.D.

1 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk

zwierząt,

2 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk

zwierząt,

4 400 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk

zwierząt,

5 500 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt

Samice gatunku owca domowa:



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 5 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk

zwierząt,

1 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk

zwierząt,

2 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej  31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk

zwierząt,

3 300 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt

Samice gatunku koza domowa: 



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

4 500 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania,     o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1 lit. e, co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
14 900 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1 lit. e, co najmniej 51 sztuk i nie więcej niż 200 sztuk zwierząt,
23 800 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1 lit. e, więcej niż 200 sztuk zwierząt

Zwierzęta gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń:



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

8 600 zł, jeżeli rolnik prowadził produkcję  w rozmiarze co najmniej 

30 000 zł, jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 

Drób nieśny:

1 000 sztuk i nie więcej niż 4 000 sztuk zwierząt,

4 000 sztuk zwierząt;



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

2 200 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej                   

 1 000 sztuk i nie więcej  niż 5 000 sztuk zwierząt,

10 800 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej               

 5 001 sztuk i nie więcej niż  9 000 sztuk zwierząt,

21 500 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej               

 9 001 sztuk i nie więcej niż  13 000 sztuk zwierząt,

30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej                   

 13 000 sztuk zwierząt;

Kurczęta rzeźne: 



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

4 300 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję  w rozmiarze co najmniej
1 000 sztuk i nie więcej   niż 3 000 sztuk zwierząt,
15 100 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję  w rozmiarze powyżej     
 3 000 sztuk zwierząt;

Gęsi rzeźne:



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję   w rozmiarze co najmniej         

 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej               

 3 000 sztuk zwierząt.

Indyki rzeźne:



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

1 400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach
ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy  

nie większej niż 500 m2,
4 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach
ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy
powyżej 500 m2  i nie więcej niż 1 000 m2,
7 900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach
ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy
powyżej 1 000 m2  i nie więcej niż 2 000 m2,

Produkcja roślin ozdobnych :



KWOTY POMOCY PRZYSŁUGUJĄCE
ROLNIKOWI  - C.D.

15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach

ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy

powyżej 2 000 m2  i nie więcej niż 4 000 m2,

30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach

ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy

powyżej 4 000 m2

z tym że ustalając powierzchnię uprawy nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych            

 o powierzchni uprawy w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej        

 niż 25 m2 i upraw w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej

niż 50 m2.



PLANOWANE TERMINY:

NABÓR WNIOSKÓW
WRZESIEŃ

REALIZACJA PŁATNOŚCI 
DO KOŃCA 2020 R.


