
 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 

(nadzwyczajne, jednorazowe wsparcie w ramach nowego działania PROW 2014-2020, skierowane do 

producentów bydła mięsnego, krów mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu i upraw roślin ozdobnych) 

Kryteria dostępu Stawka pomocy 

Rolnik lub małżonek rolnika, który: 

1) na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem oznakowanych i zarejestrowanych w systemie IRZ, co najmniej: 

a) 
3 szt.  samców gatunku bydło domowe  w wieku 
co najmniej 12 m-cy i nie więcej niż 24 m-ce, lub 

5 100 zł  co najmniej 3 szt. i nie więcej niż 20 szt. 

10 100 zł  co najmniej 21 szt.  i nie więcej niż 30 szt. 

16 200 zł  co najmniej 31 szt. i nie więcej niż 50 szt. 

20 200 zł  więcej niż 50 szt. 

b) 

3 szt. samic gatunku bydło domowe typu 
użytkowego mlecznego lub typu 
kombinowanego, w wieku powyżej 24 m-ce, lub 
 

1 000 zł co najmniej 3 szt.  i nie więcej niż 20 sztuk 

2 200 zł  co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 50 szt. 

3 000 zł   więcej niż 50 szt. 

c) 
10 szt. samic gatunku owca domowa w wieku co 
najmniej 12 m-cy, lub 

1 800 zł  co najmniej 10 szt.  i nie więcej niż 20 szt. 

2 800 zł  co najmniej 21 szt. i nie więcej niż 30 szt. 

4 400 zł  co najmniej 31 szt. i nie więcej niż 50 szt. 

5 500 zł  więcej niż 50 szt. 

d) 
5 szt. samic gatunku koza domowa, w wieku co 
najmniej 12 m-cy,  lub 

1 000 zł co najmniej 5 szt. i nie więcej niż 20 szt. 

1 700 zł  co najmniej 21 szt. i nie więcej niż 30 szt. 

2 700 zł  co najmniej 31 szt. i nie więcej niż 50 szt. 

3 300 zł więcej niż 50 szt. 

e) 

1 szt. świni i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił 
oznakowanie co najmniej 21 szt. zwierząt tego 
gatunku, urodzonych w siedzibie stada 
posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie 
nastąpiło od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 
2020 r. 
  

4 500 zł 
zgłosił oznakowanie co najmniej 21 szt. i nie 
więcej niż 50 szt. 

14 900 zł 
zgłosił oznakowanie co najmniej 51 szt. i nie 
więcej niż 200 szt. 

23 800 zł  zgłosił oznakowanie więcej niż 200 szt. 

- ponadto do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzona jest działalność rolnicza w 
zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 
2020 r., lub 

2) na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję: 

drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem 
produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze 
co najmniej 1000 szt., lub 

8 600 zł  co najmniej 1000 szt. i nie więcej niż 4000 szt. 

30 000 zł  powyżej 4000 szt. 

  

3) na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:  

a) 

kurcząt rzeźnych w ilości co najmniej 1000 szt., 

lub 

 
 

 
 

 

 

2 200 zł  co najmniej 1000 szt. i nie więcej niż 5000 szt. 

10 800 zł  co najmniej 5001 szt. i nie więcej niż 9000 szt. 

21 500 zł  co najmniej 9001 szt. i nie więcej niż 13 000 szt. 

30 000 zł  powyżej 13 000 szt. 

Nabór wniosków od 9 do 30 września 2020 r. 



b) gęsi rzeźnych w ilości co najmniej 1000 szt., lub 
4 300 zł co najmniej 1000 szt. i nie więcej niż 3000 szt. 

15 100 zł powyżej 3000 szt. 

c) indyków rzeźnych w ilości co najmniej 1000 szt. 
8 600 zł  co najmniej 1000 szt. i nie więcej niż 3000 szt. 

30 000 zł  powyżej 3000 szt. 

–  oraz w okresie od 15 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi 
rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub 

  

4) w roku 2020 prowadził uprawę roślin ozdobnych:  

  

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

w szklarniach ogrzewanych o powierzchni 

uprawy co najmniej 25 m2 lub 
 

 

 
w tunelach foliowych ogrzewanych o 

powierzchni uprawy co najmniej 50 m2 

1 400 zł  
w szklarniach ogrzewanych lub tunelach 
foliowych ogrzewanych o pow. uprawy nie 
większej niż 500 m2 

4 000 zł  
w szklarniach ogrzewanych lub tunelach 
foliowych ogrzewanych o pow. uprawy 
większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2 

7 900 zł 
w szklarniach ogrzewanych lub tunelach 
foliowych ogrzewanych o pow. uprawy 
większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2 

15 800 zł  
w szklarniach ogrzewanych lub tunelach 
foliowych ogrzewanych o pow. uprawy 
większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2 

30 000 zł  
w szklarniach ogrzewanych lub tunelach 
foliowych ogrzewanych o pow. uprawy 
większej niż 4000 m2 

- ustalając powierzchnię uprawy, nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o łącznej 
pow. uprawy mniejszej niż 25 m2 i tunelach foliowych ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2. 

 

1. Pomoc  udzielana w formie jednorazowej płatności ryczałtowej, wypłacana na podstawie decyzji 

wydanej na wniosek o przyznanie pomocy, będący jednocześnie wnioskiem o płatność. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy składany do biura powiatowego ARiMR właściwego na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę rolnika. 

3. Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu 

składania wniosków o przyznanie pomocy. 

4. Wypłata pomocy w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. 

5. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć  7000 euro na rolnika.  

6. Planowana realizacja płatności do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MRiRW z 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 PROW na lata 2014–2020  (Dz. U. 2020 r. poz. 1467) 

 

 Opracowała: Jolanta Wesołowska 
  PODR Oddział Stare Pole 


