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Co roku tysiące gospodarstw rolnych ponosi straty w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, 

przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. 

Poszkodowani rolnicy potrzebują często znacznych środków finansowych, aby wznowić 

produkcję, odbudować lub wyremontować uszkodzone budynki, a także naprawić lub 

odkupić zniszczone maszyny. Dla tych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa stosuje pomoc ze środków krajowych znaną od lat w postaci dopłat do 

oprocentowania tzw. kredytów „klęskowych”. 

 

Kredyty „klęskowe” z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 

oprocentowania udzielane są ze środków własnych banków współpracujących z 

ARiMR. Pomoc Agencji polega na spłacie za kredytobiorcę części należnego bankowi 

oprocentowania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyt „klęskowy” może zostać udzielony w ramach dwóch linii kredytowych: 

inwestycyjnej i obrotowej w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: 

 suszę,  powódź, 

 grad,  huragan, 

 deszcz nawalny,  piorun, 

 ujemne skutki przezimowania,  obsunięcie się ziemi, 

 przymrozki wiosenne,  lawinę. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapitał bank 

odsetki od 

kredytu 
ARiMR kredytobiorca 

obrotowe – K02 inwestycyjne  –K01  

 

Kredyty na wznowienie produkcji  

w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnej na obszarach, gdzie wystąpiły szkody 
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Kredyt może zostać udzielony, jeżeli: 

1) wysokość poniesionej szkody (lub co najmniej dwóch szkód w danym roku 

kalendarzowym łącznie) w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich: 

 wynosi 30% lub poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do 

oprocentowania są stosowane na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie
1
 

(dotyczy wszystkich podmiotów, bez względu na rozmiar prowadzonej 

działalności), 

 przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania 

są stosowane na zasadach właściwych dla mikroprzedsiębiorstw, małych lub 

średnich przedsiębiorstw
2
, 

2) wysokość poniesionej szkody w środku trwałym innym niż uprawy rolne 

i zwierzęta gospodarskie przekracza kwotę 1050 zł. 

 

Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 

miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę. 

 

Kto może uzyskać kredyt? 

 

O kredyt mogą się ubiegać podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub dział 

specjalny produkcji rolnej, tj. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9) oraz 

przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
2 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach 

rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193, z 1.07.2014, str. 1). 

osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych 

jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej 

osoby prawne 

 

gospodarstwo rolne 

lub  

dział specjalny 

produkcji rolnej 

kredyt 
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Na co może być przeznaczony kredyt? 

Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu 

wystąpienia szkody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyty „klęskowe” mogą zostać przeznaczone m.in. na: 

1) linia K01 ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie 

środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

poprzez: 

a) przywrócenie funkcji użytkowych: 

 zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-

składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, a 

także urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, 

gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń 

socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie 

gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w 

gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów 

oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów 

kapitalnych, pomieszczeń socjalnych poprzez ich odbudowę lub wykonanie 

niezbędnych remontów kapitalnych, 

 uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do 

zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów 

kapitalnych,  

 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki 

prowadzenia działalności rolniczej,  

b) przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:  

 kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej 

plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, 

z wyłączeniem roślin na cele energetyczne, 

 stada podstawowego inwentarza żywego, 

c) zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, 

urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także 

samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla 

potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej, 

 

finansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody 

Kredyty „klęskowe” 

inwestycyjne – K01 

finansowanie bieżących potrzeb 

związanych z produkcją rolną 

 

odtworzenie środków trwałych 

Kredyty „klęskowe”  

obrotowe – K02 
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2) linia K02 - ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie 

produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji 

rolnej, np.: 

 kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, 

 nawozów mineralnych, 

 środków ochrony roślin, 

 paliwa na cele rolnicze, 

 inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy 

o rachunkowości do środków obrotowych, 

 matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, 

 pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, 

 materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli, 

 pasz objętościowych. 

 

Uwaga: 

Kredyt nie może zostać przeznaczony m.in. na: 

 zakup maszyn, urządzeń i inwentarza, jeżeli umowa sprzedaży zostaje zawarta 

pomiędzy małżonkami lub rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest 

zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi 

do nabycia przez rolnika – zbywcę gospodarstwa rolnego praw do emerytury lub 

renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

 zakup maszyn, urządzeń rolniczych, samochodów, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej 

niż 5 lat (uwzględniając rok ich produkcji) lub zostały wcześniej nabyte z 

wykorzystaniem środków publicznych.  

 

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt? 

 

Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez 

wojewodę wysokości szkód: 

 w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych (linia K01) lub  

 w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich tj. kwoty obniżenia dochodu 

zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na 

niekorzystne zjawisko atmosferyczne (linia K02),  

nie więcej jednak niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział 

specjalny produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału 

własnego, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest w terminie  

3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować 

wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody 

przedstawiając faktury VAT, faktury VAT RR, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży 

zawarte w formie aktu notarialnego lub rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi 

przepisami. W przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia K02) wystarczy 

udokumentować 50% wydatków. 

 

 



5 

 

Okres kredytowania  

Okres kredytowania kredytobiorca ustala z bankiem w umowie kredytu, z tym, że 

pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02 może być 

stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty 

wystąpienia szkód. 

Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do 

dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, również ustalony jest 

w umowie kredytu. 

W okresie objętym umową kredytu bank może stosować prolongatę spłaty rat kapitału 

i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął. 

 

Wysokość oprocentowania i prowizji 

Oprocentowanie kredytów jest sumą marży banku oraz wysokości stopy referencyjnej 

WIBOR 3M. Marża banku może wynosić maksymalnie 2,5 punktu procentowego. 

Wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym 

pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może przekroczyć 

2 % kwoty udzielonego kredytu.  

Nie wskazuje się natomiast minimalnych parametrów marży oraz opłat i prowizji, 

które to kredytobiorca może negocjować z bankiem. 

Wykaz banków współpracujących z ARiMR oraz bieżąca wysokość oprocentowania 

i prowizji prezentowana jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce 

pomoc krajowa.  
 

Łączna wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub 

K02, innej pomocy otrzymanej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu zawarcia umowy 

ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym 

zjawiskiem atmosferycznym: 

1) nie może przekroczyć 80% kwoty szkód w środkach trwałych służących do 
prowadzenia produkcji rolniczej lub 90%, jeżeli gospodarstwo rolne lub dział 
specjalny produkcji rolnej położone jest na obszarach z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami, 

2) nie może przekroczyć 80% kwoty obniżenia dochodu lub 90%, jeżeli gospodarstwo 
rolne lub dział specjalny produkcji rolnej jest położone na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. 

Należy ponadto mieć na uwadze, że:  

1. Wysokość pomocy de minimis w rolnictwie na wznowienie produkcji 

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których 

wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, 

udzielonej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, nie 

może przekroczyć równowartości 15 000 EUR w okresie trzech lat, tj. w bieżącym 

roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, 

z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. 

2. Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku 

podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, łączna wysokość: 

1) pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może 
przekroczyć równowartości 30 000 EUR, 
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2) pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis 
w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR. 

 

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu do wykorzystania w całym 

okresie kredytowania jest określana w umowie kredytu.  
 

Co trzeba zrobić, aby zaciągnąć kredyt? 

Aby uzyskać kredyt „klęskowy” należy złożyć w banku: 

 wniosek o kredyt sporządzony wg wzoru określonego przez ARiMR,  

 protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę 

właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, przy czym w 

przypadku, gdy wartość poniesionej szkody (lub co najmniej dwóch szkód w 

danym roku) przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej protokół musi 

być potwierdzony przez wojewodę,  

 oświadczenia właściwe dla kredytów „klęskowych”, 

 inne dokumenty wymagane przez bank.  

Zaciągnięcie kredytu „klęskowego” inwestycyjnego (linia K01) wymaga ponadto 

przedstawienia w banku planu inwestycji. 

W przypadku ubiegania się o kredyt z dopłatą do oprocentowania stosowaną na 

zasadach pomocy de minimis do wniosku o kredyt należy dodatkowo dołączyć: 

 oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w 

bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat podatkowych go poprzedzających, 

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie sporządzony wg wzoru określonego w załączniku do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 
 

Procedura ubiegania się o kredyt „klęskowy” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Przygotowanie planu inwestycji 

(tylko K01) 

 

Zawarcie umowy kredytu 

 

Oszacowanie szkód i sporządzenie 

protokołu 

Rozpatrzenie wniosku kredytowego 

 

Złożenie w banku współpracującym z 

ARiMR wniosku o kredyt wraz z 

wymaganą dokumentacją 

 

Komisja powołana przez 

Wojewodę 

bank + kredytobiorca 

kredytobiorca 

bank 
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W okresie kredytowania możliwe jest wystąpienie do banku o wyrażenie zgody 

na: 

 prolongowanie spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu 

termin ich spłaty jeszcze nie minął, 

 wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu o ile 

określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął, 

 zmianę przeznaczenia kredytu, 

 sprzedaż obiektów, maszyn i urządzeń nabytych za kredyt, 

 przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług: 

- spełnia wymogi określone w zasadach udzielania kredytów „klęskowych”,  

- gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek, 

- będzie kontynuował działalność prowadzoną przez dotychczasowego 

kredytobiorcę. 

 

Gdzie ubiegać się o kredyt „klęskowy” 

 

O kredyt „klęskowy” można ubiegać się w bankach, które podpisały z Agencją 

stosowne umowy o współpracy oraz w zrzeszonych z nimi bankach spółdzielczych. 

 

 
Poręczenie lub gwarancja spłaty kredytu „klęskowego” 

 

Rolnicy, którzy spełniają warunki do uzyskania kredytu z linii K01 i K02, posiadają 

zdolność do spłaty kredytu, nie zalegają z płatnościami podatków i składek na 

ubezpieczenie, nie posiadają wymaganego przez bank zabezpieczenia kredytu mogą 

ubiegać się o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu klęskowego.  
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Pomoc w formie poręczenia lub gwarancji stosowana jest maksymalnie do wysokości 

80% wykorzystanej kwoty kredytu i nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł.  

Warunkiem ubiegania się o udzielenie poręczenia lub gwarancji jest w szczególności: 

 zawarcie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą warunkowej umowy kredytu, 

 złożenie za pośrednictwem banku wniosku o udzielenie poręczenia lub 

gwarancji wraz z  wymaganymi załącznikami. 

O poręczenie lub gwarancję można ubiegać się w tych samych bankach co o kredyt 

„klęskowy”. Poręczenia i gwarancje są terminowe i obejmują wyłącznie kapitał 

udzielonego kredytu. Agencja od udzielonej pomocy pobiera jednorazowo prowizję w 

wysokości 0,3% kwoty poręczenia lub 0,5% kwoty gwarancji. Kredytobiorca 

zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Agencji zabezpieczenia udzielonego 

poręczenia lub gwarancji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tryb udzielania poręczeń i gwarancji spłaty kredytu „klęskowego” 

 

uproszczony 
 

 poręczenia do 60% kwoty kredytu  

i nie więcej niż 150 tys. zł 

 większość formalności związanych z 

poręczeniem załatwia się bezpośrednio 

w banku 

 Agencja rozpatrując wniosek dokonuje 

oceny formalnej złożonych 

dokumentów  

zwykły 
 

 gwarancje i pozostałe 

poręczenia 

 Agencja rozpatrując wniosek 

dokonuje szczegółowej analizy 

złożonych dokumentów oraz 

sytuacji ekonomiczno – 

finansowej kredytobiorcy 



9 

 

Załącznik.  

Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków 

i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego 
 

Dział I 
ROLNICTWO I RYBACTWO 

GRUPA 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 
01.11.Z1 Uprawa zbóż, obejmuje: 

- uprawę zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza, proso, sorgo, jęczmień, żyto, owies, pozostałe 
zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane 

01.11.Z2 Uprawa roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, obejmuje: 
- uprawę roślin strączkowych, takich jak: fasola, bób, ciecierzyca, soczewica, łubin, groch, 

pozostałe rośliny strączkowe, 
- uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: soja, siemię lniane, gorczyca, rzepak, 

słonecznik, pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona. 

01.13.Z1 Uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, w tym ziemniaków, o dużej zawartości 

skrobi i inuliny 
01.13.Z2 Uprawa warzyw, obejmuje: 

- uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: karczochy, szparagi, 
kapusta, kalafiory i brokuły, sałata i cykoria, szpinak, pozostałe warzywa kwiatostanowe, 
liściaste i łodygowe, 

- uprawę warzyw owocowych, takich jak: ogórki, bakłażany, pomidory, papryka, pozostałe 
warzywa uprawiane na owoce,  

- uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: marchew, rzepa, 
czosnek, cebula, włączając szalotkę, por i pozostałe warzywa cebulowe, pozostałe warzywa 
korzeniowe i bulwiaste. 

01.13.Z3 Uprawa pozostałych warzyw oraz roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, obejmuje: 
- uprawę grzybów,  
- uprawę buraków cukrowych,  
- uprawę kukurydzy cukrowej,  
- uprawę pozostałych warzyw,  
- produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych,  
- produkcję nasion buraka cukrowego. 

01.15.Z Uprawa tytoniu  
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych, obejmuje: 

- uprawę lnu i konopi, 
- roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych. 

01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, obejmują: 
- uprawę brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), 

esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty 
pastewnej i podobnych roślin pastewnych,  

- uprawę gryki,  
- produkcję nasion buraka pastewnego,  
- produkcję nasion pozostałych roślin pastewnych,  
- produkcję nasion kwiatów.  

 
GRUPA 01.2 Uprawa roślin wieloletnich 
01.21.Z Uprawa winogron, obejmuje uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.  
01.24.Z1 Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, obejmuje uprawę drzew i 

krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych:  
- jabłoni,  
- moreli,  
- czereśni i wiśni,  
- brzoskwiń i nektarynek,  
- gruszy,  
- pigwy,  
- śliwy i tarniny,  
- pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.  

01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, obejmuje: 
- uprawę krzewów owocowych jagodowych: czarnej borówki, porzeczek, agrestu, malin, 

truskawek, pozostałych krzewów owocowych jagodowych, 
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- produkcję nasion owoców,  
- uprawę orzechów jadalnych: orzechów laskowych, orzechów włoskich, pozostałych 

orzechów. 

01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do 
produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, obejmuje:  
- uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: chmielu, kopru, majeranku, bylicy-estragonu, 

pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, 
- uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,  
- uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub 

podobnych celów.  
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, obejmuje:  

- uprawę wikliny,  
- uprawę roślin energetycznych, 
- trwałe użytki zielone.  

 
GRUPA 01.3 
01.30.Z Rozmnażanie roślin, obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając 

sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia 
szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania 
upraw, z wyłączeniem uprawy grzybni. 

 
GRUPA 01.4 Chów i hodowla zwierząt 
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego, obejmuje: 

- chów i hodowlę bydła mlecznego,  
- produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.  

01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, obejmuje: 
- chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso,  
- produkcję nasienia bydlęcego.  

01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, obejmuje: 
- chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów  
- produkcję nasienia ogierów. 

01.45.Z  Chów i hodowla owiec i kóz, obejmuje: 
- chów i hodowlę owiec i kóz,  
- produkcję surowego mleka owczego i koziego,  
- produkcję surowej wełny,  
- produkcję nasienia kozłów i tryków.  

01.46. Z  Chów i hodowla świń, obejmuje: 
- chów i hodowlę świń,  
- produkcję nasienia knurów.  

01.47.Z  Chów i hodowla drobiu, obejmuje: 
- chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunków: „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi, 

i perliczek, 
- produkcję jaj, 
- działalność wylęgarni drobiu. 

01.49.Z  Chów i hodowla pozostałych zwierząt uznanych na podstawie odrębnych przepisów za 
zwierzęta gospodarskie. 

 

GRUPA 01.5 

01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących 
jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw 
rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem 
decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to 
działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw 
rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.  

 

GRUPA 01.6 
01.64.Z  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, obejmuje: 

- suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży.  
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GRUPA 03.2 
03.22.Z Rybactwo śródlądowe, obejmuje: 

- chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych. 

 

Dział III 
DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ 

 

GRUPY: 

1.ds1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m
2 
powierzchni ogólnej 

1.ds2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m
2  

powierzchni ogólnej 

2.ds Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m
2
 powierzchni ogólnej 

3.ds Uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 25 m
2
 powierzchni uprawowej 

4.ds Uprawy roślin in vitro. 
5.ds1 Drób rzeźny powyżej 100 sztuk oraz wylęgarnie drobiu, obejmują: 

- kurczęta,  
- gęsi,  
- kaczki,  
- indyki. 

5.ds2 Drób nieśny powyżej 80 sztuk obejmuje: 
- kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym), 
- kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym), 
- gęsi (w stadzie reprodukcyjnym), 
- kaczki (w stadzie reprodukcyjnym), 
- indyki (w stadzie reprodukcyjnym), 
- kury (produkcja jaj konsumpcyjnych). 

6.ds Owady użytkowe, obejmuje: 
- jedwabniki i produkcję kokonów, 
- pasieki powyżej 80 rodzin. 

7.ds Zwierzęta futerkowe, obejmują: 
- lisy i jenoty,  
- norki,  
- tchórze,  
- szynszyle,  
- nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego,  
- króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego. 

8.ds Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, obejmują: 
- krowy powyżej 5 sztuk,  
- cielęta powyżej 5 sztuk,  
- bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów), 
- tuczniki powyżej 50 sztuk, 
- prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk, 
- chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk, 
- tucz owiec powyżej 15 sztuk, 
- konie rzeźne,  
- konie hodowlane. 

11.ds Hodowla entomofagów, 
12.ds Hodowla dżdżownic. 

 

 

 

Więcej informacji:  

www.arimr.gov.pl w zakładce: Pomoc krajowa/Kredyty preferencyjne od 2015r. 

Bezpłatna infolinia: 0 800 38 00 84 czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21 

Centrala ARiMR: Departament Wsparcia Krajowego nr tel. 022 318 48 50 


