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WSTĘP
Rolnicy oprócz wsparcia pochodzącego z funduszy zewnętrznych, takich jak fundusze UE, w tym PROW 2014-2020, 
mogą liczyć na pomoc w rozwoju swoich gospodarstw także ze środków krajowych. Środkami tymi z ramienia 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a kredytów  
w ramach przyznanych limitów na preferencyjnych warunkach, czyli ze wsparciem państwowym, udzielają banki. 

Kredyty preferencyjne zostały uruchomione w 1994 roku jako pomoc budżetu państwa dla rolników prowa-
dzących inwestycje w rolnictwie. Preferowanym celem inwestycji było powiększenie skali produkcji, jej unowo-
cześnienie, obniżenie kosztów wytwarzania i dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, 
działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym oraz przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skoru-
piaków i mięczaków. Przed akcesją Polski do UE kredyty preferencyjne stanowiły podstawowe źródło finansowa-
nia inwestycji związanych z poprawą jakości i konkurencyjności produktów rolnych, dostosowaniem gospodarstw  
do wymogów rynku czy zwiększeniem efektywności produkcji. W okresie tym kupowano grunty rolne, ciągniki  
i maszyny rolnicze oraz budowano i modernizowano  budynki gospodarcze.

Dzięki dobremu wykorzystaniu środków finansowych pochodzących, zarówno z budżetu UE, jak i budżetu kra-
jowego, zmieniło się polskie rolnictwo i polska wieś. Polska odnosi sukcesy na wspólnym rynku artykułów rolno-
-spożywczych i dziś można powiedzieć, że jesteśmy jednym z czołowych producentów żywności w UE. Tak wysoka 
pozycja polskiego rolnictwa wymagała realizacji przez producentów rolnych inwestycji, w tym również związanych 
z zakupem użytków rolnych, będących podstawowym czynnikiem produkcji w rolnictwie. W przeciwieństwie do 
wsparcia pochodzącego z funduszy UE, rolnicy mogą kredyty preferencyjne w całości przeznaczyć również na za-
kup użytków rolnych. Dlatego też z kredytów mogą korzystać zarówno producenci prowadzący już gospodarstwa 
rolne, jak i osoby zamierzające dopiero utworzyć gospodarstwo i rozpocząć prowadzenie produkcji rolnej. Z uwagi 
na kapitałochłonny charakter takich przedsięwzięć konieczne jest ich wspieranie przy użyciu zasobów państwa,  
by poprawić strukturę agrarną gospodarstw oraz wzmocnić ich konkurencyjną pozycję.

Choć oprocentowanie kredytu nie jest już tak atrakcyjne jak jeszcze kilka lat temu (obecnie 3% w skali roku 
płacone przez kredytobiorcę - rolnika), to jednak w dalszym ciągu jest to alternatywa do wyboru przez rolników  
np. w przypadku braku odpowiedniej ilości środków własnych czy chęci szybszego zrealizowania inwestycji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2019 roku realizowała znane z lat wcześniejszych progra-
my pomocy krajowej adresowane do rolników i zakładów przetwórstwa produktów rolnych. Dostępne zatem były  
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nadal linie kredytów preferencyjnych udzielanych ze środków własnych banków współpracujących z Agencją. 
Podstawową formą wspierania procesu modernizacji i rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego  

dla rolnictwa środkami z budżetu krajowego były dopłaty stosowane przez ARiMR do oprocentowania kredytów. 
W ostatnich latach zwiększyła się dostępność środków na inwestycje rolnicze poprzez Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich, niemniej kredyty preferencyjne nadal funkcjonują.

W 2020 r. można ubiegać się o następujące kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania:
n na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR),
n na zakup użytków rolnych (linia Z),
n na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów 
(linia PR),
n na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpi-
ły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,  
powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02),
n na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych – duże przedsiębiorstwa ( linia inwestycyjna 
DK01, linia obrotowa DK02).

Pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje związane wyłącznie z produkcją lub przetwarzaniem produk-
tów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków wymienionych w Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa 
produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego, zawartym  
w niniejszej publikacji.

Pomimo zmniejszenia liczby linii kredytowych utrzymano możliwość realizacji większości inwestycji, zarówno 
w rolnictwie, jak i w przetwórstwie. Przy udziale kredytów z linii Z, RR gospodarstwa rolne będą miały możliwość 
nabywania użytków rolnych. Zakup wyłącznie użytków rolnych będzie objęty pomocą de minimis w sektorze  
rolnym - max 30 tys. EUR w ciągu 3 lat (linia Z). Natomiast, jeżeli zakup gruntów stanowić będzie część inwestycji 
obejmującej również inne elementy - np. zakup lub budowę budynków, to będzie finansowany kredytem w części 
nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych (linia RR). 

Maksymalna długość okresu kredytowania w przypadku kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do opro-
centowania wyniesie 15 lat. W przypadku kredytów „klęskowych” okres ten powinien zakończyć się maksymalnie 
po 4 latach od daty wystąpienia szkód.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wyniesie nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla poży-
czek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca 
po przecinku, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, i będzie płacone przez: 
• kredytobiorcę - w wysokości 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem,  
jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 
3% - w wysokości tego oprocentowania,
• Agencję - w pozostałej części.

Natomiast w przypadku kredytów „klęskowych” będzie płacone przez:
• kredytobiorcę - w wysokości:

n z linii K01, K02 i DK01, DK02- 0,5 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powyżej, jednak nie  
mniej niż 0,5% - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji i odtworzenia środków  
trwałych, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk  
i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  
produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk,
• Agencję - w pozostałej części.

Mając na uwadze potrzebę wiarygodnej informacji o dostępnych formach wsparcia finansowego prezentujemy 
publikację zawierającą podstawowe informacje dotyczące pomocy krajowej w 2020 roku, w zakresie udzielania 
kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania lub kapitału.

Niskooprocentowanymi kredytami w szczególności zainteresowani są rolnicy, dla których zaciągnięcie kredytu 
stwarza możliwość wprowadzenia zmian w gospodarstwie, mających na celu np. zwiększenie oferty towarowej  
i lepsze jej dostosowanie do wymagań rynku, poprawę jakości produktów rolnych, poprawę efektywności produk-
cji, w tym zmniejszenie kosztów wytwarzania, a także poprawę struktury agrarnej lub utworzenie bazy surowcowej 
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upraw roślin energetycznych.
Niniejsza broszura przedstawia podstawowe informacje o warunkach i zasadach udzielania kredytów w ramach  
3 linii kredytów inwestycyjnych z dopłatami do oprocentowania, a także w ramach kredytów „klęskowych”.  
W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV -2 uruchomiono preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją  
spłaty.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy 
w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych. Na tej podstawie banki 
współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obroto-
wych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze, w celu ogranicze-
nia negatywnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

2% dopłaty do oprocentowania oraz gwarancje spłaty
Kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności, oprócz stosowania 2% dopłat do ich oprocentowania, 
będą miały gwarancję spłaty. Dopłaty do oprocentowania i gwarancje spłaty kredytów obrotowych będą finan-
sowane z Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości 2% będą stosowane przez 12 miesięcy od podpisania umowy 
kredytowej. W dalszych okresach spłaty kredytu pełne oprocentowanie będzie płacone przez kredytobiorcę.

Gwarancja spłaty kredytów będzie obejmowała maksymalny okres:   
- 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego;
- 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Kredyty takie będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe warunki udzielania przez ARiMR pomocy z budżetu krajowego w 2020 roku, dostępne  
są na stronie internetowej pod adresem: www.arimr.gov.pl w zakładce Pomoc krajowa.
Przedstawione informacje zaktualizowane na dzień 01.06.2020.

I. 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 strącz-
kowe,
- 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  
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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,
- 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
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01.30.Z Rozmnażanie roślin, obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzon-
ki, 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. 

GRUPA 03.2
03.22.Z Rybactwo śródlądowe, obejmuje:
- chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych.
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Dział II
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 
PODKLASY:
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, obejmuje:
- czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt,  
owiec, królików,
- produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach, 
- produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach, 
- produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych, 
- wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego, 
- przetwarzanie odpadów zwierzęcych, 
- produkcję wełny surowej poubojowej. 

10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, obejmuje:
- czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu, 
- produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego, 
- wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu, 
-  produkcję pierza i puchu. 

10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa włączając wyroby z mięsa drobiowego, obejmuje:
- produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, 
- produkcję wyrobów z mięsa: kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe kiełbaski  
wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście). 

10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 
10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, obejmuje:
- przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków: produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, produkcję ziemnia-
ków purée w proszku, produkcję zakąsek ziemniaczanych, produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów), produk-
cję mąki i mączki ziemniaczanej,
- przemysłowe obieranie ziemniaków.

10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, obejmuje:
- produkcję soków z owoców i warzyw,
- produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw. 

10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, obejmuje:
- produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań - mrożonych  
lub w puszkach,
- konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem,  
puszkowanie,
- wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych, 
- produkcję dżemów, marmolady i galaretek, 
- prażenie orzechów, 
- produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
- kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję,
- produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak: sałatki; pakowane mieszanki  
sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy). 

10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, obejmuje:
- produkcję nieczyszczonych olejów roślinnych: oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia  
lnianego, oleju gorczycowego, 
- produkcję rafinowanych olejów roślinnych: z oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia  
lnianego. 
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10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, obejmuje:
- produkcję margaryny,  
- produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych, 
- produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form. 

10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, obejmuje:
- produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane  
działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego, 
- produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka, 
- produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu 
bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej, 
- produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego, 
- produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej, 
- produkcję masła, 
- produkcję jogurtu i kefiru, 
- produkcję serów i twarogów, 
- produkcję serwatki, 
- produkcję kazeiny i laktozy. 

10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, obejmuje:
- przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,
- przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub 
bulw oraz z orzechów jadalnych,
- wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
- wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników.

10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, obejmuje:
- wytwarzanie skrobi z ziemniaków, kukurydzy,
- mielenie kukurydzy metodą mokrą,
- wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy, 
- wytwarzanie glutenu, 
- wytwarzanie oleju kukurydzianego.

10.81.Z Produkcja cukru, obejmuje produkcję i rafinację cukru z buraków cukrowych.

10.89.Z  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmuje  
produkcję wyrobów lub produktów z jaj, albuminę. 

10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, obejmuje:
- produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, włączając produkcję mieszanek paszowych uzupełniają-
cych i dodatków paszowych, 
- przygotowywanie pasz jednoskładnikowych, 
- przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz. 

11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, obejmuje: produkcję cydru i miodu pitnego.

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów  
używanych do wyplatania, obejmuje produkcję materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub z produk-
tów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.
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Dział III
DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

GRUPY:

1.ds1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej

1.ds2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2  powierzchni ogólnej

2.ds Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej

3.ds Uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 25 m2 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.
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II.Linie kredytowe
ARiMR w 2020 r. stosuje dopłaty do oprocentowania następujących linii kredytowych:
• Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym 
• Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych 
• Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup 
akcji lub udziałów 
• Linia inwestycyjna K01, Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych  
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawal-
ny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 
• Linia inwestycyjna DK01, Linia obrotowa DK02 - kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie 
środków trwałych - duże przedsiębiorstwa 

III. Zasady udzielania kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie  
śródlądowym (linia RR)

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

1. Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności wymienione w „Wykazie działalności (…)”, zawartym 
w części II:

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,
2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,
3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,
4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,
5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,
6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin - 01.64.Z,
7) działy specjalne produkcji rolnej - DS, 
8) chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach rybnych - 03.22.Z.
2. Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które służą realizacji co najmniej jednego z następujących 

celów:
1) inwestycje w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:
a) poprawa ogólnej efektywności i trwałości gospodarstwa rolnego, w szczególności przez zmniejszenie kosztów 

produkcji lub udoskonalenie i przestawienie produkcji (np. poprzez zmianę kierunku produkcji lub technologii 
produkcji) - D, 

b) poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm dobrostanu zwierząt, o ile dane inwestycje 
wykraczają poza obowiązujące normy UE - T,

c) tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, dostosowaniem i modernizacją rolnictwa, w tym 
dostępem do gruntów rolnych, scalaniem i poprawą stanu gruntów, dostawą i oszczędnościami energii i wody - U, 

d) wypełnianie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w tym ochrona różnorodności biologicznej  
gatunków i siedlisk oraz zwiększanie użyteczności publicznej obszaru Natura 2000 lub innych systemów  
o wysokiej wartości przyrodniczej, określonych w krajowych lub regionalnych programach rozwoju obszarów 
wiejskich państw członkowskich, o ile inwestycje mają charakter nieprodukcyjny - W,

2) inwestycje w rybactwie śródlądowym:
a) rozpoczęcie działalności w rybactwie śródlądowym - Z,
b) poprawa ogólnej efektywności i trwałości podmiotu prowadzącego działalność w zakresie rybactwa śródlą-

dowego, w szczególności przez zmniejszenie kosztów produkcji lub udoskonalenie i przestawienie produkcji  
(np. poprzez zmianę technologii produkcji) - PE,

c) poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także  
ochrona środowiska - BR,

d) ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub poprawa środowiska - PS.
3. Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc Agencji w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.
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4. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji rolnej: 

1) budowę, przebudowę, remont połączony z:
a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygo-

towywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych 
budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, 

b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów 
szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przecho-
wywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośred-
niej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, cią-
gniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia,  
sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowy-
wania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozy-
skiwania lub przechowywania mleka, z zastrzeżeniem ust. 9,

3) zakup użytków rolnych na warunkach określonych w ust. 6, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie był objęty pomocą ze środków publicz-
nych,

4) zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygoto-
wywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych 
budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków 
publicznych,

5) zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,
7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody,  

lub do nawodnień ciśnieniowych,
8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie  

środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowa-
nia odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomiesz-
czeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni  
i podczyszczalni ścieków,

9) zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływa-
jących bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii 
odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, wykonanie melioracji szczegółowych, zakup i budowa 
kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia  
gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,

10) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym progra-
mów księgowych,

11) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji których wysokość  
nie przekracza 12% kwoty kredytu, obejmujące: 

a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
12) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz 5–9, do wysokości 

2% wartości tych inwestycji.
5. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w rybactwie śródlądowym:
1) budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli oraz urządzeń  

przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego, związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także związanych z ochroną środowiska, z zastrzeżeniem 
ust. 9, w tym: 

a) zakup, budowę lub modernizację wyposażenia niezbędnego do odłowu ryb,
b) zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn zapewniających spełnienie warunków 

bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
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c) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania oraz do sterowania działaniami rybołówstwa 
śródlądowego,

d) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
2) budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, a także  

budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa, z zastrzeżeniem ust. 9, w tym:
a) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji,
b) zakup urządzeń lub maszyn niezbędnych dla prawidłowego utrzymania obiektów i prowadzenia produkcji,
c) zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych maszyn zapewniających spełnienie warunków bezpieczeń-

stwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
d) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania gospodarstwem oraz do sterowania procesem 

produkcji,
e) zakup sprzętu mającego na celu ochronę przed drapieżnikami obiektów przeznaczonych do chowu lub hodowli,
f) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością, w szczególności 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów, zdrowia ludzi lub zwierząt, 
związanych z ochroną środowiska, a także wspieranie tradycyjnych form chowu lub hodowli ryb,

3) zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb, z zastrzeżeniem ust. 9,
4) budowę, modernizację lub zakup instalacji lub urządzeń ograniczających negatywny wpływ na środowisko  

lub wpływających na poprawę środowiska, z zastrzeżeniem ust. 9,
5) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12%  

kwoty kredytu bankowego, obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
6) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–4, do wysokości 2%  

wartości tych inwestycji.
6. Do kredytów, których przeznaczenie obejmuje zakup użytków rolnych, mają zastosowanie następujące posta-

nowienia:
1) Przy udziale kredytu finansowany jest zakup użytków rolnych w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty tych 

spośród planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, które zostały wymienione w rozdziale I ust. 4.
2) Kredyt nie może zostać przeznaczony na:
a) zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od śred-

niej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszonej na podstawie  
przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wnio-
sku o kredyt (31,44 ha w województwie zachodniopomorskim),

b) zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw 
rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych,

c) sfinansowanie tej części wartości zakupu użytków rolnych określonej w umowie, która przewyższa kwotę stano-
wiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych 
GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt, i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych,

d) zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,
e) zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy 

jest inne niż rolnicze.
3) Ustalając powierzchnię:
a) wymienioną w pkt. 2 lit. a) i b) - uwzględnia się użytki rolne, których podmiot wnioskujący o kredyt jest właścicie-

lem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą,
b) użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności lub współdzierżawy 
- uwzględnia się całkowitą powierzchnię nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub gospo-

darstw będących w posiadaniu lub współposiadaniu danego podmiotu,
c) gospodarstwa rolnego tworzonego na obszarze dwóch lub więcej województw 
- uwzględnia się średnią powierzchnię użytków rolnych w województwie, w którym będzie położona większa jego 

część (przy założeniu, że nabywane użytki rolne stanowią jedno gospodarstwo w rozumieniu art. 553 kc).
4) Powierzchnia tworzonego gospodarstwa, które prowadzić będzie działy specjalne produkcji rolnej, może być 

mniejsza od średniej w danym województwie.
5) W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której oprócz 
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użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las itp., przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem 
wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie użytki rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne do-
kumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredy-
towania oraz ich przydatność rolniczą. Zakup gruntów innych niż użytki rolne nie może być sfinansowany 
kredytem.

6) W przypadku, gdy działka ewidencyjna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
a) ma różne przeznaczenia (rolnicze i nierolnicze) i uprawniona osoba (np. geodeta) wydzieli, która część działki,  

o jakiej powierzchni i jakiej przydatności rolniczej gruntów, ma przeznaczenie wyłącznie rolnicze, kredyt może 
zostać przeznaczony na zakup wydzielonej części działki, przy czym przeprowadzenie nowego podziału geode-
zyjnego celem wyodrębnienia działki mającej przeznaczenie wyłącznie rolnicze nie jest wymagane,

b) ma przeznaczenie podstawowe określone jako rolnicze z możliwością dodatkowych funkcji (nierolniczych), 
kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych znajdujących się na tej działce, pod warunkiem 
wykorzystywania ich w okresie kredytowania na cele rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie 
inwestycji.

7) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony  
na zakup nieruchomości rolnych, pod warunkiem, że:

a) planowane do zakupu nieruchomości rolne w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwy  
organ określone zostały jako użytki rolne,

b) wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do nabycia za  
kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

8) Ustalając maksymalną część kwoty kredytu przeznaczoną na zakup użytków rolnych, aby został spełniony waru-
nek określony w pkt 1, należy obliczyć:

a) sumę wszystkich planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych - zarówno wymienionych jak i niewy-
mienionych w rozdziale I ust. 4, uwzględniając przy tym całkowitą wartość zakupu użytków rolnych wg umowy 
sprzedaży (cenę umowną) do powierzchni 300 ha,

b) sumę tych spośród planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, które zostały wymienione w rozdzia-
le I ust. 4 (użytki rolne wg ceny umownej),

c) 10% od sumy, o której mowa w lit. b), a następnie porównać otrzymaną kwotę z wartością użytków rolnych wg 
umowy sprzedaży oraz z wartością użytków rolnych wg średnich cen rynkowych w danym województwie (dane 
GUS) i z tych trzech kwot wybrać najniższą - jest to wysokość maksymalnej części kredytu, jaką można przezna-
czyć na zakup użytków rolnych,

d) sumę kwoty ustalonej w lit. c) i innych niż użytki rolne planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, 
które zostały wymienione w rozdziale I ust. 4,

e) 80% (w przypadku inwestycji w dziale specjalnym produkcji rolnej 70%) sumy, o której mowa w lit. a), a następnie 
porównać ją z kwotą ustaloną w lit. d) i wybrać niższą z nich - jest to maksymalna kwota całego kredytu (przezna-
czona na zakup użytków rolnych i finansowanie innych nakładów), 

f) różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w lit. a), a kwotą ustaloną w lit. e) - jest to wysokość wkładu własnego kredy-
tobiorcy.

7. Inwestycje powiązane z wytwarzaniem w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji rolnej biopa-
liw lub energii ze źródeł odnawialnych powinny spełniać warunki określone w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) 
nr 702/2014.

8. W przypadku inwestycji dotyczących nawadniania obowiązują warunki określone w art. 14 ust. 6 lit. f) i ust. 8 
rozporządzenia (UE) nr 702/2014. 

9. Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat 
oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

10. Przy zakupie użytków rolnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 869) 
oraz przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które stanowią m.in., że:

1) Nabywcą użytków rolnych może być wyłącznie rolnik indywidualny, przy czym ograniczenie to nie dotyczy naby-
cia użytków rolnych m.in. przez osobę bliską zbywcy oraz innych przypadków określonych w art. 1a i art. 2a ust. 
3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

2) Jeżeli podmiot zainteresowany zakupem użytków rolnych nie jest rolnikiem indywidualnym, ani osobą bliską 
zbywcy oraz w innych przypadkach niż określone w art. 1a i art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 
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nabycie użytków rolnych może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzającej 
utworzyć gospodarstwo rodzinne, zgodnie z postanowieniami art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego.

3) Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności użytków rolnych, nabywca jest obo-
wiązany do przedłożenia dowodów potwierdzających spełnienie wymogu rolnika indywidualnego albo złoże-
nia oświadczenia, że tych warunków nie spełnia, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 6 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego.

4) W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wcho-
dzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadków,  
o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Ge-
neralnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części 
innych niż wymienione w art. 2 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Rozdział II. Kredytobiorcy

1. Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność określo-
ną w rozdziale I ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4:

1) osobom fizycznym: 
a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
2) osobom prawnym, 
3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno 

z nich musi spełniać warunki określone w ust. 1 pkt. 1) lit. b).
3. Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom:
1) będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
2) które nie znajdują się w trudnej sytuacji, 
3) na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komi-

sji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
4. O kredyt przeznaczony na inwestycję, która będzie wykorzystywana przez więcej niż jedno gospodarstwo rolne 

lub więcej niż jeden dział specjalny produkcji rolnej, powinny ubiegać się wspólnie osoby z każdego z tych go-
spodarstw lub działów specjalnych, przy czym:

1) kupowane lub budowane budynki i budowle oraz ruchome środki trwałe powinny stanowić przedmiot ich 
współwłasności, 

2) wymagane jest zawarcie pomiędzy posiadaczami albo współposiadaczami gospodarstw lub działów specjal-
nych umowy, w formie pisemnej i trwającej co najmniej do końca okresu kredytowania, zawierającej w szczegól-
ności postanowienia dotyczące zasad wspólnego używania maszyn, urządzeń, budynków, budowli lub innych 
obiektów zakupionych, wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych za kredyt, oraz zakresu ich 
użytkowania przez każdą z osób, w tym zakresu prac z użyciem maszyn lub urządzeń, przy czym określając za-
kres użytkowania należy uwzględnić zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób.

5. Kredyt może zostać przeznaczony na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego pro-
dukcji rolnej stanowiącego przedmiot współwłasności lub współdzierżawy dwóch lub więcej osób, w tym również 
w sytuacji, gdy warunki określone w niniejszym dziale spełnia tylko jedna z tych osób, przy czym wówczas:

1) o kredyt występuje osoba spełniająca warunki określone w niniejszym dziale,
2) współmałżonek wnioskodawcy oraz pozostali współdzierżawcy lub współwłaściciele i ich współmałżonkowie 

powinni wyrazić pisemną zgodę na realizację inwestycji oraz na warunki jej kredytowania,
3) współdzierżawcy lub współwłaściciele powinni poręczyć kredyt lub przystąpić do długu w charakterze solidar-

nych dłużników.
Rozdział III. Wysokość kredytu i wkład własny

1. Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, nie może przekroczyć:
1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wy-

nosić więcej niż 5 mln zł,
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2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym - 70% 
wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł, z zastrzeżeniem ust. 7,

3) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymie-
nionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.

2. W przypadku podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów, skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych wysokość kwoty kredytu jest ustalana łącznie dla jednostki dominującej i jedno-
stek zależnych.

3. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), mogą być udzielane temu samemu podmiotowi, bez wzglę-
du na liczbę zaciągniętych przez niego kredytów, do wysokości:

1) 5 mln zł - w przypadku podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne,
2) 8 mln zł - w przypadku podmiotu prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej lub działalność w zakresie ry-

bactwa śródlądowego.
4. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny.

Rozdział IV. Wysokość oprocentowania

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększo-
na nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę refe-
rencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom  
w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu robo-
czym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

2. Oprocentowanie należne bankowi, z zastrzeżeniem ust.4, jest płacone przez: 
1) kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż 3%, a w przypad-

ku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 wynosi poniżej 3% - w wysokości 
tego oprocentowania,

2) Agencję - w pozostałej części.
3. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
4. W przypadku zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału 

kredytu w związku z:
1) wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi,
2) zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust.  
3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia  
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650),

spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, 
licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu.

5. Zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu w związku z wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi:
1) dotyczy umów kredytu zawartych do dnia 1 czerwca 2018 r.,
2) jest stosowane, pod warunkiem dołączenia do wniosku o zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu protokołu 

oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

6. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału 
kredytu, o którym mowa w ust. 4, pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.

Rozdział V. Wysokość pomocy

1. Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej 
zawarcia. 

2. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów z linii RR można kumulować:
1) z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych – pokrywających się częściowo lub w całości – kosztów 

kwalifikowalnych, jeżeli taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku wysokości 
pomocy,

2) z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumula-
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cji nie będzie przekroczenie poziomu intensywności pomocy określonej w art. 14 rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 702/2014.

3. Wysokość pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 na inwestycje w gospodar-
stwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej nie może przekroczyć 500 000 EUR dla jednego przed-
siębiorstwa na jeden projekt inwestycyjny.

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez kredyto-
biorcę z innych tytułów pomocy publicznej.

Rozdział VI. Okres kredytowania i karencji

1. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.
2. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty 

kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Rozdział VII. Pozostałe postanowienia 

1. Inwestycja może być realizowana przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami, z zastrzeżeniem ust. 2. 
Wzrost kosztów inwestycji nie może być finansowany dodatkowym kredytem preferencyjnym lub poprzez pod-
wyższenie kwoty udzielonego kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytu. 

2. W przypadku, gdy inwestycja obejmuje zarówno zakup użytków rolnych jak i inne nakłady, możliwa jest jej reali-
zacja przy udziale linii Z i linii RR. Wnioskodawca składa wówczas jeden plan inwestycji uwzględniający podział 
planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczo-
wym wymaganego wkładu własnego do każdej z nich.

3. Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 
własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Budowa, przebudowa i remont budynków lub budowli 
w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskania zgody właściciela na realizację inwestycji.

4. Inwestycja finansowana kredytem musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mającymi do niej za-
stosowanie, przy czym w przypadku inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-
wisko, ocena taka powinna zostać przeprowadzona oraz zezwolenie na realizację danego projektu inwestycyj-
nego powinno zostać wydane przed dniem zawarcia umowy kredytu. 

5. Kredyty nie mogą zostać udzielone w szczególności na finansowanie:
1) inwestycji w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zakazu lub ograniczenia określonego w rozporządzeniu Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, nawet jeśli takie zakazy i ograniczenia dotyczą jedynie wsparcia 
Unii przewidzianego w tym rozporządzeniu – dotyczy inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej,

2) zakupu użytków rolnych, budynków i budowli, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o udzielenie kredytu, ich zakup był objęty pomocą ze środków publicznych,

3) zakupu maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat (uwzględniając rok ich produkcji) lub 
zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,

4) zakupu użytków rolnych, budynków lub ich części, maszyn i urządzeń, jeżeli umowa jest zawarta między:
a) małżonkami, 
b) rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wsku-

tek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika – zbywcę gospodarstwa rolnego praw do emerytury lub renty 
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

c) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
d) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby,
5) nakładów innych niż wymienione w rozdziale I, 
6) wartości podatku VAT z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega odzyskaniu na podstawie przepisów o podatku 

VAT, 
7) środków obrotowych,
8) robót odwadniających,
9) inwestycji mających na celu doprowadzenie do zgodności z normami UE, z wyjątkiem inwestycji realizowanych 

przez młodych rolników w ciągu 24 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku 
rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub w zakresie podatku od działów specjalnych produkcji 
rolnej, 
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10) inwestycji, jeżeli prace nad danym projektem lub odpowiednie działania zostały rozpoczęte przed złożeniem 
wniosku o kredyt,

11) spłaty zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu, oraz refundacji po-
niesionych wydatków,

12) hodowlę organizmów modyfikowanych genetycznie - dotyczy inwestycji w rybactwie śródlądowym.

IV. Zasady udzielania kredytu na zakup użytków rolnych (linia Z)

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

1. Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności wymienione w „Wykazie działalności (…)”, zawartym 
w części II: 

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,
2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,
3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,
4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,
5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,
6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin - 01.64.Z.
2. Kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospoda-

rowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej - K.
3. Przy udzielaniu kredytów mają zastosowanie następujące postanowienia:
1) Kredyt nie może zostać przeznaczony na:
a) zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej 

powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszonej na podstawie prze-
pisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku 
o kredyt (31,44 ha w województwie zachodniopomorskim),

b) zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw 
rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych,

c) sfinansowanie tej części wartości zakupu użytków rolnych określonej w umowie, która przewyższa kwotę stano-
wiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych 
GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt, i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych,

d) zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie 
kredytu, zakup tych użytków był objęty pomocą ze środków publicznych,

e) zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,
f) zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy 

jest inne niż rolnicze.
2) Ustalając wymienioną w pkt. 1 lit. a) i b) powierzchnię użytków rolnych:
a) uwzględnia się użytki rolne, których podmiot wnioskujący o kredyt jest właścicielem, użytkownikiem wieczy-

stym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą,
b) będących przedmiotem współwłasności lub współdzierżawy - uwzględnia się całkowitą powierzchnię nieru-

chomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub gospodarstw będących w posiadaniu lub współpo-
siadaniu danego podmiotu,

c) gospodarstwa rolnego tworzonego na obszarze dwóch lub więcej województw 
- uwzględnia się średnią powierzchnię użytków rolnych w województwie, w którym będzie położona większa jego 

część (przy założeniu, że nabywane użytki rolne stanowią jedno gospodarstwo w rozumieniu art. 553 kc).
3) W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której 

oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las itp., przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego 
celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie użytki rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostęp-
ne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem 
kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Zakup gruntów innych niż użytki rolne nie może być sfinansowa-
ny kredytem.

4) W przypadku, gdy działka ewidencyjna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
a) ma różne przeznaczenia (rolnicze i nierolnicze) i uprawniona osoba (np. geodeta) wydzieli, która część działki, 
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o jakiej powierzchni i jakiej przydatności rolniczej gruntów, ma przeznaczenie wyłącznie rolnicze, kredyt może 
zostać przeznaczony na zakup wydzielonej części działki, przy czym przeprowadzenie nowego podziału geode-
zyjnego celem wyodrębnienia działki mającej przeznaczenie wyłącznie rolnicze nie jest wymagane,

b) ma przeznaczenie podstawowe określone jako rolnicze z możliwością dodatkowych funkcji (nierolniczych), 
kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych znajdujących się na tej działce, pod warunkiem 
wykorzystywania ich w okresie kredytowania na cele rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie 
inwestycji.

5) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony na 
zakup nieruchomości rolnych, pod warunkiem, że:

a) planowane do zakupu nieruchomości rolne w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwy or-
gan określone zostały jako użytki rolne,

b) wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt 
nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która 
powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

4. Zakup użytków rolnych może dotyczyć również zakupu użytków rolnych w celu wydzielenia gruntów w toku 
postępowania scaleniowego lub wymiennego.

5. Przy zakupie użytków rolnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 
869) oraz przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które stanowią m.in., że:

1) Nabywcą użytków rolnych może być wyłącznie rolnik indywidualny, przy czym ograniczenie to nie dotyczy na-
bycia użytków rolnych m.in. przez osobę bliską zbywcy oraz innych przypadków określonych w art. 1a i art. 2a 
ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

2) Jeżeli podmiot zainteresowany zakupem użytków rolnych nie jest rolnikiem indywidualnym, ani osobą bliską 
zbywcy oraz w innych przypadkach niż określone w art. 1a i art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 
nabycie użytków rolnych może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzają-
cej utworzyć gospodarstwo rodzinne, zgodnie z postanowieniami art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego.

3) Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności użytków rolnych, nabywca jest obo-
wiązany do przedłożenia dowodów potwierdzających spełnienie wymogu rolnika indywidualnego albo złoże-
nia oświadczenia, że tych warunków nie spełnia, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 6 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego.

4) W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części 
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przy czym ograniczenie to nie dotyczy przy-
padków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrek-
tora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub 
ich części innych niż wymienione w art. 2 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-go-
spodarczymi.

Rozdział II. Kredytobiorcy

1. Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność okre-
śloną w rozdziale I ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 :

1) osobom fizycznym: 
a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
2) osobom prawnym, 
3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno 

z nich musi spełniać warunki określone w ust. 1 pkt. 1 lit. b).
3. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą być mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem 

(MŚP), a także dużym przedsiębiorstwem.
4. Kredyt może zostać przeznaczony na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego stanowiącego przed-

miot współwłasności lub współdzierżawy dwóch lub więcej osób, w tym również w sytuacji, gdy warunki okre-
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ślone w niniejszym dziale spełnia tylko jedna z tych osób, przy czym wówczas:
1) o kredyt występuje osoba spełniająca warunki określone w niniejszym dziale,
2) współmałżonek wnioskodawcy oraz pozostali współdzierżawcy lub współwłaściciele i ich współmałżonkowie 

powinni wyrazić pisemną zgodę na realizację inwestycji oraz na warunki jej kredytowania,
3) współdzierżawcy lub współwłaściciele powinni poręczyć kredyt lub przystąpić do długu w charakterze solidar-

nych dłużników.

Rozdział III. Wysokość kredytu i wkład własny

1. Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć 
1) 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
2) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymie-

nionych w pkt 1 nie może przekroczyć 5 mln zł.
2. W przypadku podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów, skonsolidowa-

nych sprawozdań finansowych wysokość kwoty kredytu jest ustalana łącznie dla jednostki dominującej i jedno-
stek zależnych.

3. Kwoty kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 1), mogą być udzielane temu samemu producentowi rolnemu, 
bez względu na liczbę zaciągniętych przez niego kredytów, do wysokości 5 mln zł.

4. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny.

Rozdział IV. Wysokość oprocentowania

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powięk-
szona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę 
referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmia-
nom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu 
roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez: 
1) kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż 3%, a w przy-

padku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 wynosi poniżej 3% - w wyso-
kości tego oprocentowania,

2) Agencję - w pozostałej części.
3. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
4. W przypadku zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału 

kredytu w związku z:
1) wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi,
2) zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym  

w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 
pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz 
z 2018 r. poz. 50 i 650),spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję 
przez okres nie dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu.

5. Zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu w związku z wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi:
1) dotyczy umów kredytu zawartych do dnia 1 czerwca 2018 r.,
2) jest stosowane, pod warunkiem dołączenia do wniosku o zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu protokołu 

oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

6. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapita-
łu kredytu, o którym mowa w ust. 4, pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.

Rozdział V. Wysokość pomocy

1. Dopłaty do oprocentowania kredytu są stosowane jako pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

2. Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej 
zawarcia.
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3. Wysokość pomocy de minimis w rolnictwie na zakup użytków rolnych, udzielonej jednemu przedsiębior-
stwu zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, nie może przekroczyć równowarto-
ści 20 000 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, z zastrze-
żeniem ust. 4.

4. Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprze-
dzających 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,

2) pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może przekro-
czyć równowartości 200 000 EUR.

5. Lata podatkowe, o których mowa w ust. 3 i 4, ustala się przez odniesienie do lat podatkowych stosowanych 
przez dany podmiot gospodarczy w Polsce. Przyjętym przez wnioskodawcę rokiem podatkowym może być rok 
kalendarzowy lub inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

6. Równowartość pomocy w EUR ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obo-
wiązującego w dniu udzielenia pomocy.

7. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów z linii Z można kumulować z inną pomocą państwa lub 
pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych – pokrywających się częściowo lub w całości - kosztów kwa-
lifikowalnych, jeżeli taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku wysokości 
pomocy.

8. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez kredyto-
biorcę z innych tytułów pomocy publicznej. 

Rozdział VI. Okres kredytowania i karencji

1. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.
2. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty 

kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.
3. W okresie objętym umową kredytu bank może:
1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie 

minął,
2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres 

kredytowania jeszcze nie minął,
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):
a) okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15 lat, 
b) nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji,
c) maksymalna kwota dopłat nie ulega zmianie.

Rozdział VII. Pozostałe postanowienia

1. Inwestycja może być realizowana przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami, z zastrzeżeniem ust. 
2. Wzrost kosztów inwestycji nie może być finansowany dodatkowym kredytem preferencyjnym lub poprzez 
podwyższenie kwoty udzielonego kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytu. 

2. W przypadku, gdy inwestycja obejmuje zarówno zakup użytków rolnych jak i inne nakłady, możliwa jest jej 
realizacja przy udziale linii Z oraz linii RR, z zastrzeżeniem, że zakup użytków rolnych może być finansowany 
wyłącznie z linii Z. Wnioskodawca składa wówczas jeden plan inwestycji uwzględniający podział planowanych 
do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym wyma-
ganego wkładu własnego do każdej z nich.

3. Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych własnych lub dzierżawionych w okre-
sach wieloletnich. 

4. Kredyty nie mogą zostać udzielone w szczególności na finansowanie:
1) zakupu użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie 

kredytu, ich zakup był objęty pomocą ze środków publicznych,
2) zakupu użytków rolnych, jeżeli umowa jest zawarta między:
a) małżonkami, 
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b) rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wsku-
tek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika – zbywcę gospodarstwa rolnego praw do emerytury lub renty 
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

c) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
d) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby,
3) nakładów innych niż wymienione w rozdziale I, 
4) wartości podatku VAT z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega odzyskaniu na podstawie przepisów o podat-

ku VAT, 
5) spłaty zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu, oraz refundacji po-

niesionych wydatków.

V. Zasady udzielania kredytu na inwestycje w przetwórstwie produk-
tów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub 
udziałów (linia PR)

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

1. Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków może zostać udzielo-
ny na następujące działalności wymienione w „Wykazie działalności (…)”, zawartym w części II, z wyłączeniem 
ust. 6:

1) dział 10 – produkcja artykułów spożywczych,
2) 11.03.Z – produkcja miodu pitnego i cydru,
3) 16.29.Z – produkcja materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub produktów pochodzących z upraw 

pozostałych roślin wieloletnich.
2. Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które służą realizacji co najmniej jednego  

z następujących celów:
1) inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych:
a) zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku - A,
b) poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania - D,
c) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy - O,
2) inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków:
a) oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko, w tym unieszkodliwianie odpadów - OE,
b) poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy - BP,
c) przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi - 

PR,
d) przetwarzanie produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem - PU,
e) przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 - PA,
f) powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, nowych lub udoskonalonych procesów lub nowych lub 

udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji – UD,
3) zakup akcji lub udziałów:
a) wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych - R,
b) włączenie producentów rolnych w proces prywatyzacji spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności  

w zakresie sztucznego unasienniania - X.
3. Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc Agencji w formie dopłat wywołuje efekt zachęty. Warunek ten nie 

dotyczy kredytów, o których mowa w ust. 6.
4. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, które obej-

mują:
1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazy-

nowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub 
budowli,

2) zakup lub zakup i instalację, z zastrzeżeniem ust. 7, maszyn lub urządzeń służących do:
a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości 

i bezpieczeństwo żywności,
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b) przetwarzania produktów rolnych,
c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji 

lub magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania proce-

sem produkcji lub magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazy-

nowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
6) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapew-

niających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 7,
7) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, których wysokość nie przekra-

cza 12% kwoty kredytu bankowego obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
9) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do wysokości 2% war-

tości tych inwestycji.
5. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, 

które obejmują:
1) budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania 

ryb, skorupiaków i mięczaków, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków 
lub budowli,

2) zakup lub zakup i instalację, z zastrzeżeniem ust. 7, maszyn, urządzeń lub wyposażenia do:
a) magazynowania lub przygotowania ryb, skorupiaków i mięczaków do przetwarzania, zapewniających utrzyma-

nie jakości i bezpieczeństwa żywności,
b) przetwarzania ryb, skorupiaków i mięczaków,
c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji 

lub do magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania proce-

sem produkcji lub magazynowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
5) zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazy-

nowania, z zastrzeżeniem ust. 7,
6) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapew-

niających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 7,
7) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12% 

kwoty kredytu bankowego, obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
9) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do wysokości 2% war-

tości tych inwestycji.
6. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie nabycia:
1) akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwór-

stwa ryb, skorupiaków i mięczaków, zwanych dalej akcjami lub udziałami spółek prowadzących przetwórstwo 
produktów rolnych lub ryb, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny 
produkcji rolnej lub przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych w rozu-
mieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, zwane dalej grupami producentów rolnych,

2) udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie 
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 
2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), zwanych dalej udziałami spółek prowadzących sztuczne 
unasiennianie, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.
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7. Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej  
niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

Rozdział II. Kredytobiorcy

1. W przypadku inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych kredyt może zostać udzielony następującym  
podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność określoną w rozdziale I ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) osobom fizycznym: 
a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
2) osobom prawnym, 
3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno 

z nich musi spełniać warunki określone w ust. 1 pkt 1) lit. b).
3. Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom:
1) będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
2) które nie znajdują się w trudnej sytuacji, 
3) na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji  

Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
4. W przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb albo 

udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie kredyt może zostać udzielony podmiotom, o których 
mowa w rozdziale I ust. 6 pkt 1 albo 2, będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębior-
stwem (MŚP) albo dużym przedsiębiorstwem.

Rozdział III. Wysokość kredytu i wkład własny

1. Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć:
1) w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - 

70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł, z zastrzeżeniem ust. 8,
2) w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb:
a) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 mln zł – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez grupę 

producentów rolnych,
b) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez produ-

centów rolnych,
3) w przypadku zakupu udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie - 80% wartości udziałów i wynosić 

więcej niż 4 mln zł,
4) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymie-

nionych w pkt 1) nie może przekroczyć 16 mln zł.
2. W przypadku podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów, skonsolidowa-

nych sprawozdań finansowych wysokość kwoty kredytu jest ustalana łącznie dla jednostki dominującej i jedno-
stek zależnych.

3. Łączna kwota kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3), może być udzielona:
1) tej samej grupie producentów rolnych, bez względu na liczbę zaciągniętych przez ten podmiot kredytów, do 

wysokości 16 mln zł, z zastrzeżeniem ust. 5,
2) temu samemu producentowi rolnemu, bez względu na liczbę zaciągniętych przez tego producenta rolnego 

kredytów, do wysokości:
a) 5 mln zł - w przypadku producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne,
b) 8 mln zł - w przypadku producenta rolnego prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej lub działalność  

w zakresie rybactwa śródlądowego.
4. W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów preferencyjnych suma kwot udzielonych kredytów z dopłatami 

lub z częściową spłatą kapitału oraz kredytu nowo udzielanego nie może przekroczyć 16 mln zł dla podmiotu, 
który korzysta z kredytów na inwestycje realizowane w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków  
i mięczaków.

5. W przypadku gdy grupa producentów rolnych korzysta z kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach 
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rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym lub w przetwórstwie produktów rol-
nych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz z kredytów na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działal-
ność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub ryb suma kwot udzielonych kredytów oraz kredytu nowo 
udzielanego nie może przekroczyć:

1) dla grupy, której członkowie prowadzą gospodarstwa rolne – 9 mln zł, tj. 4 mln zł na realizację inwestycji  
w gospodarstwie rolnym i 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów, 

2) dla grupy, której członkowie prowadzą działy specjalne produkcji rolnej lub działalność w zakresie rybactwa 
śródlądowego – 13 mln zł, tj. 8 mln zł na realizację inwestycji w dziale specjalnym produkcji rolnej i 5 mln zł na 
zakup akcji lub udziałów, 

3) dla grupy, która prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięcza-
ków – 16 mln zł, w tym nie więcej niż 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów.

6. Ustalając kwotę kredytu, o której mowa w ust. 1 - 5:
1) uwzględnia się nie spłacone kredyty w kwotach, w jakich zostały udzielone po dniu 31 grudnia 2014 r., z zastrze-

żeniem pkt 2 lit. b),
2) nie uwzględnia się kredytów preferencyjnych udzielonych:
a) do dnia 31 grudnia 2014 r.,
b) po dniu 31 grudnia 2014 r. z linii K01, K02, DK01 i DK02.
7. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny.
8. Jeżeli łączna kwota tych spośród planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie 

ryb, skorupiaków i mięczaków, które zostały wymienione w rozdziale I ust. 5 i będą finansowane ze środków 
kredytu lub wkładu własnego kredytobiorcy, przekracza 2 mln EUR, to udzielenie kredytu warunkowane jest 
zgłoszeniem pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Rozdział IV. Wysokość oprocentowania

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powięk-
szona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę 
referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmia-
nom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu 
roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

2. Oprocentowanie należne bankowi, z zastrzeżeniem ust. 4,  jest płacone przez: 
1) kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż 3%, a w przy-

padku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 wynosi poniżej 3% - w wyso-
kości tego oprocentowania,

2) Agencję – w pozostałej części.
3. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
4. W przypadku zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału 

kredytu, o którym mowa w rozdziale I ust. 6,w związku z:
1) wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi,
2) zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46  
ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650),

spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, 
licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu.

5. Zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu w związku z wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi:
1) dotyczy umów kredytu zawartych do dnia 1 czerwca 2018 r.,
2) jest stosowane, pod warunkiem dołączenia do wniosku o zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu protokołu 

oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

6. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapita-
łu kredytu, o którym mowa w ust. 4, pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.
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Rozdział V. Wysokość pomocy

1. Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej 
zawarcia.

2. Łączna wysokość pomocy Agencji na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupia-
ków i mięczaków, na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa pro-
duktów rolnych lub ryb, a także na zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, jest określana 
przez bank w umowie kredytu w dniu jej zawarcia.

3. W przypadku inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków łączna wysokość 
pomocy Agencji nie może przekroczyć 40% wysokości udzielonego kredytu. 

4. Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produk-
tów rolnych lub ryb, a także na zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, są stosowane jako 
pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 albo rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 717/2014.

5. Wysokość pomocy de minimis na zakup akcji lub udziałów:
1) spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub na zakup udziałów spółek 

prowadzących sztuczne unasiennianie, udzielonej jednemu przedsiębiorstwu zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR w okresie trzech lat, tj.  
w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot po-
mocy de minimis ze wszystkich tytułów, z zastrzeżeniem ust. 6,

2) spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, udzielonej jednemu 
przedsiębiorstwu zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014, nie może przekroczyć równo-
wartości 30 000 EUR w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat 
podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis ze wszystkich tytułów, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedza-
jących 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,

2) pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może przekro-
czyć równowartości 200 000 EUR.

7. Lata podatkowe, o których mowa w ust. 5 i 6, ustala się przez odniesienie do lat podatkowych stosowanych 
przez dany podmiot gospodarczy w Polsce. Przyjętym przez wnioskodawcę rokiem podatkowym może być rok 
kalendarzowy lub inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

8. Równowartość pomocy w EUR ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obo-
wiązującego w dniu udzielenia pomocy.

9. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 2 i 3, ustala się na dzień zawarcia umowy kredytu dyskontując wartości 
bieżące kwot dopłat rozłożonych w czasie do ich wartości w dniu udzielenia kredytu, wg wzoru określonego  
w załączniku nr 2, i wpisuje w umowie kredytu.

10. Jeżeli harmonogram realizacji inwestycji wymaga postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 
w kilku transzach lub w jednej transzy, ale w dacie innej niż data udzielenia kredytu, to kwota udzielonego kre-
dytu (każda transza), także jest dyskontowana do jej wartości w dniu udzielenia kredytu, wg wzoru określonego 
w załączniku nr 2, w celu obliczenia wysokości pomocy, o której mowa w ust. 3.

11. Kwota pomocy określona w umowie kredytu nie może zostać zwiększona. 
12. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu obniżona kwota kredytu skutkuje zmianą maksymalnej kwoty do-

płat, o której mowa w ust. 1, oraz wysokości pomocy wyliczonej w oparciu o stopę dyskontową obowiązującą  
w dniu zawarcia umowy kredytu.

13. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości, o których mowa 
w rozdziale VII ust. 9, a także w przypadku częściowego nieprawidłowego udzielenia kredytu przez bank.

14. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów z linii PR, z zastrzeżeniem ust. 14a, można kumulować:
1) z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo lub w całości - kosztów kwalifi-

kowalnych, jeżeli taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku wysokości pomocy,
2) z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumula-

cji nie będzie przekroczenie poziomu intensywności pomocy określonej w art. 17 rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 702/2014.
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14a. Pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów w ramach linii PR nie można kumulować z pomocą,  
o której mowa w ust. 14, jeżeli warunki jej udzielenia wykluczają taka kumulację.

15. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez kredyto-
biorcę z innych tytułów pomocy publicznej. 

Rozdział VI. Okres kredytowania i karencji

1. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.
2. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty 

kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.
3. W okresie objętym umową kredytu bank może:
1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie 

minął,
2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres 

kredytowania jeszcze nie minął,
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):
a) okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15 lat, 
b) nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji,
c) maksymalna kwota dopłat nie ulega zmianie.

Rozdział VII. Pozostałe postanowienia 
1. Inwestycja może być realizowana przy udziale jednego kredytu z linii PR. Wzrost kosztów inwestycji nie może 

być finansowany dodatkowym kredytem preferencyjnym lub poprzez podwyższenie kwoty udzielonego  
kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytu. 

2. Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w zakładach przetwórstwa produktów rolnych, ryb skorupiaków  
i mięczaków własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Budowa, przebudowa, odbudowa i remont 
budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskania zgody właściciela na realizację 
inwestycji.

3. Inwestycja finansowana kredytem musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mający-
mi do niej zastosowanie, przy czym w przypadku inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny  
oddziaływania na środowisko, ocena taka powinna zostać przeprowadzona oraz zezwolenie  
na realizację danego projektu inwestycyjnego powinno zostać wydane przed dniem zawarcia umowy 
kredytu.

4. Kredyty nie mogą zostać udzielone w szczególności na finansowanie:
1) zakupu maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat (uwzględniając rok ich produkcji) lub 

zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,
2) zakupu maszyn i urządzeń, akcji lub udziałów, jeżeli umowa jest zawarta między:
a) małżonkami, 
b) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
c) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same  

osoby,
3) nakładów innych niż wymienione w rozdziale I, 
4) kosztów związanych z umowami leasingu, takich jak marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, 

koszty bieżące i opłaty ubezpieczeniowe, 
5) środków obrotowych,
6) inwestycji służących wypełnieniu obowiązujących norm UE, 
7) inwestycji, jeżeli prace nad danym projektem lub odpowiednie działania zostały rozpoczęte przed złożeniem 

wniosku o kredyt,
8) spłaty zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu, oraz refundacji po-

niesionych wydatków.
9) inwestycji w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zakazu lub ograniczenia określonego w rozporządze-

niu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, nawet jeśli takie zakazy i ograniczenia dotyczą 
jedynie wsparcia Unii przewidzianego w tym rozporządzeniu – dotyczy inwestycji w przetwórstwie pro-
duktów rolny
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VI. Zasady udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których 
wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, hura-
gan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, 
linia obrotowa K02)

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

1. Kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez:

1) suszę – NS,
2) grad – NG,
3) deszcz nawalny – NO,
4) ujemne skutki przezimowania – NU,
5) przymrozki wiosenne – NM,
6) powódź – NP,
7) huragan – NH,
8) piorun – NA,
9) obsunięcie się ziemi – NZ,
10) lawinę – NL, zwane dalej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
2. Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności wymienione w „Wykazie działalności …”, zawartym  

w części II:
1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,
2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,
3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,
4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,
5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,
6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin - 01.64.Z,
7) chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach rybnych – 03.22.Z,
8) działy specjalne produkcji rolnej - DS.
3. Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód 

przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli:
1) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą powyżej 30% średniej rocznej pro-

dukcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedza-
jących 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, z tym, że jeżeli szkody te 
obejmą również szkody w środku trwałym, gdy szkody w tym środku dodatkowo przekraczają kwotę 3 350 zł,

2) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym roku kalendarzowym,  
co najmniej dwukrotnie, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i wynoszą łącznie  
powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1,

3) szkoda przekracza kwotę 3 350 zł - w przypadku szkód w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta 
gospodarskie,

4) pomoc będzie stosowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku, gdy szkody w uprawach  
rolnych i zwierzętach gospodarskich wyniosą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa 
w pkt 1, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania w sytuacji opisanej w pkt 2.

4. Przez wznowienie produkcji należy rozumieć:
1) linia K01 - ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpie-

niu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez:
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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 sie-
cią 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 zarzą-

dzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie 
dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej, 

2) linia K02 - ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup  
rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

a) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
b) nawozów mineralnych,
c) środków ochrony roślin,
d) paliwa na cele rolnicze,
e) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
f) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
g) pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
h) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
i) pasz objętościowych.
5. Kredyt z linii K01 może zostać przeznaczony również na finansowanie kosztów ogólnych, które są bezpośrednio 

związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujących:
1) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
2) opłaty za patenty lub licencje,
3) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
6. Do kosztów zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz kosztów zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, 

materiałów budowlanych, zwierząt gospodarskich oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego można zali-
czyć koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

Rozdział II. Kredytobiorcy

1. Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom prowadzącym działalność określoną w rozdziale I ust. 
2, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) osobom fizycznym: 
a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników albo przyznane prawo do renty strukturalnej,
2) osobom prawnym,
3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno 

z nich musi spełniać warunki określone w ust. 1 pkt. 1 lit. b.
3. Podmioty wymienione w ust. 1:
1) mogą być mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
2) nie mogą być podmiotami na których ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający  

z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrz-
nym, z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy podmiotów ubiegających się o kredyt, o którym mowa  
w rozdziale I ust. 3 pkt 3.
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Rozdział III. Wysokość kredytu i wkład własny

1. Kwota kredytu z linii K01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośred-
nio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę, 
oraz wynosić więcej niż:

1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych, w tym w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych,

2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych 
produkcji rolnej.

2. Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospo-
darskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia 
dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniej-
szonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne oraz wynosić więcej niż:

1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych,

2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych 
produkcji rolnej.

3. Dla podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych, wysokość kwoty kredytu jest ustalana łącznie dla jednostki dominującej i jednostek zależ-
nych.

4. Suma kwot udzielonych kredytów z linii K01, K02, DK01 i DK02 nie może przekroczyć kwot, o których mowa  
w ust. 1 i 2, a przy jej ustalaniu uwzględnia się kredyty jeszcze nie spłacone w kwocie, w jakiej zostały udzielone 
po dniu 31 grudnia 2014 r.

5. Kredyty z linii K01 i K02 podlegają sumowaniu z innymi kredytami  z linii DK01 i DK02 oraz nie podlegają sumo-
waniu z innymi kredytami preferencyjnymi.

6. Wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany.

Rozdział IV. Wysokość oprocentowania

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powięk-
szona nie więcej niż o 3,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę 
referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmia-
nom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu 
roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

2. Oprocentowanie należne bankowi, z zastrzeżeniem ust. 6,  jest płacone przez:
1) kredytobiorcę – w wysokości 0,5% - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji 

oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód, jeżeli: 
a) w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub 

co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w rozdziale I ust. 1 – dla umów kredytu 
zawieranych w 2019 r. w związku z wystąpieniem w 2018 r. szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne,

b) w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich użyt-
ków zielonych, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjal-
nym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w rozdziale I ust. 
1 – dla pozostałych nowozawieranych umów kredytu,

2) Agencję – w pozostałej części.
3. Wysokość płaconego przez kredytobiorcę oprocentowania kredytu stanowi różnicę pomiędzy wysokością 

oprocentowania ustalonego w sposób określony w ust. 1 i wysokością połowy oprocentowania płaconego 
przez Agencję, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli w dniu wystąpienia szkód brak było ubezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Jeżeli, zgodnie z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę wła-
ściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, data wystąpienia szkód określona została jako przedział cza-
sowy obejmujący więcej niż jeden dzień, to wystarczającym jest jeżeli producent rolny posiada zawartą umowę 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i w ust. 3, ostatniego dnia wskazanego jako data wystąpienia szkód.
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5. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
6. W przypadku zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału 

kredytu w związku z:
1) wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi,
2) zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3  
pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650),

spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, 
licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu.

7. Zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu w związku z wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi:
1) dotyczy umów kredytu zawartych do dnia 1 czerwca 2018 r.,
2) jest stosowane, pod warunkiem dołączenia do wniosku o zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu protokołu 

oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

8. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapita-
łu kredytu, o którym mowa w ust. 6, pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.

Rozdział V. Wysokość pomocy

1. Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej 
zawarcia.

2. Łączna wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02, innej pomocy otrzy-
manej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz wypłaconych odszkodowań 
z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zja-
wiskiem atmosferycznym, z zastrzeżeniem ust. 2a, 5 i 6, nie może przekroczyć:

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

2) 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia 702/2014 lub 90%, jeżeli 
gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej jest położone na obszarach, o których mowa w pkt. 1.

2a. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02 może być stosowana w okresie kredyto-
wania, ale nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.

3. Kwota:
1) szkód w środkach trwałych służących do prowadzenia produkcji rolniczej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może 

przekroczyć kosztów napraw lub różnicy pomiędzy wartością aktywów bezpośrednio przed wystąpieniem nie-
korzystnego zjawiska atmosferycznego i bezpośrednio po jego wystąpieniu, oszacowanych przez komisję po-
wołaną przez wojewodę,

2) obniżenia dochodu, o której mowa w ust. 2 pkt 2:
a) jest ustalana przez komisję powołaną przez wojewodę,
b) może zostać:
- zwiększona o inne koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
- zmniejszona o wszelkie koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne.
4. Za gospodarstwa położone na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ogranicze-

niami uważa się gospodarstwa, które wznawiają produkcję na tych obszarach, lub w których co najmniej 50% 
użytków rolnych położonych jest na tych obszarach.

5. Wysokość pomocy de minimis w rolnictwie na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach spe-
cjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycz-
nymi, udzielonej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Komisji (UE) nr 1408/2013, nie może przekroczyć 
równowartości 20 000 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, z zastrzeże-
niem ust. 6.

6. Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprze-
dzających go 2 lat podatkowych, łączna wysokość:
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1) pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może przekroczyć równowartości  
30 000 EUR,

2) pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może przekro-
czyć równowartości 200 000 EUR.

7. Lata podatkowe, o których mowa w ust. 5 i 6, ustala się przez odniesienie do lat podatkowych stosowanych 
przez dany podmiot gospodarczy w Polsce. Przyjętym przez wnioskodawcę rokiem podatkowym może być rok 
kalendarzowy lub inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

8. Równowartość pomocy w EUR ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP,  
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

9. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 2, ustala się na dzień zawarcia umowy kredytu dyskontując wartości bie-
żące kwot dopłat rozłożonych w czasie do ich wartości w dniu udzielenia kredytu i wpisuje w umowie kredytu.

10. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, obniżona kwota kredytu skutkuje zmianą maksymalnej kwoty  
dopłat, o której mowa w ust. 1, oraz wysokości pomocy wyliczonej w oparciu o stopę dyskontową obowiązującą 
w dniu zawarcia umowy kredytu.

11. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów z linii K01 i K02, z zastrzeżeniem ust. 11a można kumulo-
wać:

1) z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo lub w całości - kosztów 
kwalifikowalnych, jeżeli taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku wysokości 
pomocy, z wyłączeniem pomocy udzielanej na podstawie art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014,

2) z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumula-
cji nie będzie przekroczenie poziomu intensywności pomocy określonej w art. 25 rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 702/2014.

11a. Pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów w ramach linii K01 i K02 nie można kumulować z po-
mocą o, której mowa w ust. 11, jeżeli warunki jej udzielenia wykluczają taką kumulację .

12. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez kredyto-
biorcę z innych tytułów pomocy publicznej. 

Rozdział VI. Okres kredytowania i karencji

1. Okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do 
dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, określane są w umowie kredytu

2. Jeżeli w związku z brakiem pisemnej umowy dzierżawy przy udzielaniu kredytu uwzględnia się dzierżawione 
grunty rolne wykazane we wniosku o płatności w roku wystąpienia szkód, składanym do ARiMR na podstawie 
przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lub jeżeli umowa dzierżawy została 
zawarta na piśmie na czas nieoznaczony, to kredyt z linii K02 może zostać udzielony na okres nie przekraczający 
daty zakończenia umowy dzierżawy, jeśli taka została podana w oświadczeniu rolnika.

Rozdział VII. Pozostałe postanowienia

1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.
2. Kredyt z linii K01 mogą zaciągać poszkodowani prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji 

rolnej własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich. 
3. Kredyt z linii K02 mogą zaciągać poszkodowani prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji 

rolnej własne lub dzierżawione, bez względu na okres trwania umowy dzierżawy. W przypadku braku pisemnej 
umowy dzierżawy można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności, o którym 
mowa w rozdziale VI ust. 2, w roku wystąpienia szkód.

4. Inwestycja finansowana kredytem musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mającymi do niej za-
stosowanie.

5. Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na finansowanie:
1) zakupu maszyn, urządzeń i inwentarza, jeżeli umowa jest zawarta między:
a) małżonkami, 
b) rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wsku-

tek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika – zbywcę gospodarstwa rolnego praw do emerytury lub renty 
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
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c) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
d) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same  

osoby,
2) zakupu 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, 
3) nakładów innych niż wymienione w rozdziale I, 
4) wartości podatku VAT z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega odzyskaniu na podstawie przepisów o podat-

ku VAT,
5) kosztów związanych z umowami leasingu, takich jak marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, 

koszty bieżące i opłaty ubezpieczeniowe.
6. Wzrost kosztów wznowienia produkcji nie może być finansowany dodatkowym kredytem preferencyjnym lub 

poprzez podwyższenie kwoty udzielonego kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytu. 

Rozdział VIII. Procedura ubiegania się o kredyt

1. Uzyskanie:
1) w przypadku ubiegania się o kredyt, o którym mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 1-2 – protokołu oszacowania 

szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpie-
nia szkód, na którym wojewoda potwierdził wystąpienie szkód sporządzając adnotację (może to być również 
protokół zbiorczy, jeżeli szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym 
roku kalendarzowym co najmniej dwukrotnie i wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej,  
o której mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 1),

albo
2) w przypadku ubiegania się o kredyt, o którym mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 3 - protokołu oszacowania szkód 

sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 
szkód.

2. W przypadku ubiegania się o kredyt z linii K01 należy przygotować plan inwestycji, który poza informacjami 
wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:

1) cel inwestycji zgodny z określonym w rozdziale I ust. 1,
2) strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, o ile jest wnoszony 

przez wnioskodawcę, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
3) planowany okres realizacji inwestycji,
4) kierunek produkcji w okresie kredytowania,
5) okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu.
3. Przy sporządzaniu planu inwestycji można posłużyć się Wzorcowym Planem Inwestycji. W przypadku, gdy spe-

cyfika podmiotu ubiegającego się o kredyt wymagałaby dostosowania Wzorcowego Planu Inwestycji do kon-
kretnego przypadku, Wzorcowy Plan Inwestycji może ulegać modyfikacjom.

4. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt z załącznikami:
1) protokołem oszacowania szkód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) oświadczeniami,
3) planem inwestycji – wyłącznie dla kredytu udzielanego z linii K01,
4) kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
5. Protokoły oszacowania szkód, o których mowa w ust. 1, nie zwalniają banku od własnej oceny inwestycji pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 
Agencją a bankiem.
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VII. Zasady udzielania kredytów na wznowienie produkcji rolnej oraz 
odtworzenie środków trwałych – duże przedsiębiorstwa (linia inwe-
stycyjna DK01, linia obrotowa DK02) 

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

1. Kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji rolnej oraz odtworzenia środków trwałych zniszczo-
nych w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez:

1) suszę – NS,
2) grad – NG,
3) deszcz nawalny – NO,
4) ujemne skutki przezimowania – NU,
5) przymrozki wiosenne – NM,
6) powódź – NP,
7) huragan – NH,
8) piorun – NA,
9) obsunięcie się ziemi – NZ,
10) lawinę – NL,
zwane dalej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

2. Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności wymienione w „Wykazie działalności …”, zawartym  
w części II:

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1, 
2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,
3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,
4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,
5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,
6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin - 01.64.Z,
7) chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach rybnych – 03.22.Z,
8) działy specjalne produkcji rolnej - DS.

3. Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód 
przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli:

1) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą powyżej 30% średniej rocznej pro-
dukcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedza-
jących 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, z tym, że jeżeli szkody te 
obejmują również szkody w środku trwałym, gdy szkody w tym środku dodatkowo przekraczają kwotę 3 350 zł,

2) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym roku kalendarzowym, co 
najmniej dwukrotnie, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i wynoszą łącznie powy-
żej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1,

3) pomoc będzie stosowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku, gdy szkody w uprawach rol-
nych i zwierzętach gospodarskich wyniosą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa  
w pkt 1, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania w sytuacji opisanej w pkt 2.

4. Przez wznowienie produkcji należy rozumieć:
1) linia DK01 - ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpie-

niu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez:
a) przywrócenie funkcji użytkowych:
- zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych bu-

dynków 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  
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w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudo-
wę 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 zarzą-

dzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie 
dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej, 

2) linia DK02 - ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup 
rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

a) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
b) nawozów mineralnych,
c) środków ochrony roślin,
d) paliwa na cele rolnicze,
e) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
f) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
g) pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
h) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
i) pasz objętościowych.

5. Kredyt z linii DK01 może zostać przeznaczony również na finansowanie kosztów ogólnych, które są bezpośred-
nio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, i które nie przekraczają12% kwoty kredytu, obejmują-
cych:

1) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
2) opłaty za patenty lub licencje,
3) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
6. Do kosztów zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz kosztów zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, 

materiałów budowlanych, zwierząt gospodarskich oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego można zali-
czyć koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

Rozdział II. Kredytobiorcy

1. Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom prowadzącym działalność określoną w rozdziale I ust. 
2, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) osobom fizycznym: 
a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do 
renty strukturalnej,

2) osobom prawnym, 
3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno 

z nich musi spełniać warunki określone w ust. 1 pkt. 1 lit. b.
3. Kredyt może zostać udzielony podmiotom wymienionym w ust. 1, które: 
1) są dużym przedsiębiorstwem,
2) nie są obciążone dotąd niezrealizowanym obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z wcześniejszej de-

cyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z zastrzeże-
niem, że warunek ten nie dotyczy podmiotów ubiegających się o kredyt, o którym mowa w rozdziale I ust. 
3 pkt 3.
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3) nie znajdują się w trudnej sytuacji, chyba, że trudności finansowe wynikają z niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych, z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy podmiotów ubiegających się o kredyt, o którym mowa  
w rozdziale I ust. 3 pkt 3.

Rozdział III. Wysokość kredytu i wkład własny

1. Kwota kredytu z linii DK01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpo-
średnio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję powołaną przez woje-
wodę, oraz wynosić więcej niż:

1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych, w tym w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych,

2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych 
produkcji rolnej.

2. Kwota kredytu z linii DK02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach 
gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty 
obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 
oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne oraz wyno-
sić więcej niż:

1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych,

2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych 
produkcji rolnej.

3. Dla podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych, wysokość kwoty kredytu jest ustalana łącznie dla jednostki dominującej i jednostek zależ-
nych.

4. Suma kwot udzielonych kredytów na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych 
z linii K01, K02, DK01 i DK02 nie może przekroczyć kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, a przy jej ustalaniu 
uwzględnia się kredyty jeszcze nie spłacone w kwocie, w jakiej zostały udzielone po dniu 31 grudnia 
2014 r. 

5. Kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych z linii K01, K02, DK01 i DK02 nie 
podlegają sumowaniu z innymi kredytami preferencyjnymi.

6. Wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany.

Rozdział IV. Wysokość oprocentowania

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powięk-
szona nie więcej niż o 3,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę 
referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmia-
nom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu 
roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

2. Oprocentowanie należne bankowi, z zastrzeżeniem ust. 6, jest płacone przez:
1) kredytobiorcę – w wysokości 0,5% - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji 

oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód, jeżeli: 
a) w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub 

co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w rozdziale I ust. 1 – dla umów kredytu 
zawieranych w 2019 r. w związku z wystąpieniem w 2018 r. szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne,

b) w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich użyt-
ków zielonych, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjal-
nym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w rozdziale I ust. 
1 – dla pozostałych nowozawieranych umów kredytu,

2) Agencję - w pozostałej części.
3. Wysokość płaconego przez kredytobiorcę oprocentowania kredytu stanowi różnicę pomiędzy wysokością 

oprocentowania ustalonego w sposób określony w ust. 1 i wysokością połowy oprocentowania płaconego 



40

przez Agencję, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli w dniu wystąpienia szkód brak było ubezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Jeżeli, zgodnie z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę wła-
ściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, data wystąpienia szkód określona została jako przedział cza-
sowy obejmujący więcej niż jeden dzień, to wystarczającym jest jeżeli producent rolny posiada zawartą umowę 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i w ust. 3, ostatniego dnia wskazanego jako data wystąpienia szkód.

5. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
6. W przypadku zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału 

kredytu w związku z:
1) wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi,
2) zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46  
ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650),

spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, 
licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu.

7. Zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu w związku z wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi:
1) dotyczy umów kredytu zawartych do dnia 1 czerwca 2018 r.,
2) jest stosowane, pod warunkiem dołączenia do wniosku o zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu protokołu 

oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

8. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapita-
łu kredytu, o którym mowa w ust. 6, pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu.

Rozdział V. Wysokość pomocy

1. Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej 
zawarcia.

2. Łączna wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii DK01 lub DK02, innej pomocy 
otrzymanej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz wypłaconych odszkodo-
wań z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym 
zjawiskiem atmosferycznym, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może przekroczyć:

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

2) 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia 702/2014 lub 90%, jeżeli 
gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej jest położone na obszarach, o których mowa w pkt. 1.

3. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej 
niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.

4. Kwota:
1) szkód w środkach trwałych służących do prowadzenia produkcji rolniczej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może 

przekroczyć kosztów napraw lub różnicy pomiędzy wartością aktywów bezpośrednio przed wystąpieniem nie-
korzystnego zjawiska atmosferycznego i bezpośrednio po jego wystąpieniu, oszacowanych przez komisję po-
wołaną przez wojewodę,

2) obniżenia dochodu, o której mowa w ust. 2 pkt 2:
a) jest ustalana przez komisję powołaną przez wojewodę,
b) może zostać:
- zwiększona o inne koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
- zmniejszona o wszelkie koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne.
5. Za gospodarstwa położone na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ogranicze-

niami uważa się gospodarstwa, które wznawiają produkcję na tych obszarach, lub w których co najmniej 50% 
użytków rolnych położonych jest na tych obszarach.

6. Wysokość pomocy de minimis w rolnictwie na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach spe-
cjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, 
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udzielonej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, nie może przekroczyć równowartości 
20 000 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, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprze-
dzających 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,

2) pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie może przekro-
czyć równowartości 200 000 EUR.

8. Lata podatkowe, o których mowa w ust. 6 i 7, ustala się przez odniesienie do lat podatkowych stosowanych 
przez dany podmiot gospodarczy w Polsce. Przyjętym przez wnioskodawcę rokiem podatkowym może być rok 
kalendarzowy lub inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

9. Równowartość pomocy w EUR ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obo-
wiązującego w dniu udzielenia pomocy.

10. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, obniżona kwota kredytu skutkuje zmianą maksymalnej kwoty  
dopłat, o której mowa w ust. 1, oraz wysokości pomocy wyliczonej w oparciu o stopę dyskontową obowiązującą 
w dniu zawarcia umowy kredytu.

11. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwa-
łych, z zastrzeżeniem ust. 11a, można kumulować:

1) z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych – pokrywających się częściowo lub w całości – kosztów 
kwalifikowalnych, jeżeli taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku wysokości 
pomocy, określonej w Wytycznych UE, 

2) z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji 
nie będzie przekroczenie poziomu intensywności pomocy określonej w Wytycznych UE.

11a. Pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytu w ramach linii DK01 i DK02 nie można kumulować  
z pomocą, o której mowa w ust. 11, jeżeli warunki jej udzielenia wykluczają taką kumulację.

12. Bank nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez kredyto-
biorcę z innych tytułów pomocy publicznej. 

Rozdział VI. Okres kredytowania i karencji

1. Okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu  
do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, określane są w umowie kredytu.

2. Jeżeli w związku z brakiem pisemnej umowy dzierżawy przy udzielaniu kredytu uwzględnia się dzierżawione 
grunty rolne wykazane we wniosku o płatności w roku wystąpienia szkód, składanym do ARiMR na podstawie 
przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lub jeżeli umowa dzierżawy została 
zawarta na piśmie na czas nieoznaczony, to kredyt z linii DK02 może zostać udzielony na okres nie przekraczają-
cy daty zakończenia umowy dzierżawy, jeśli taka została podana w oświadczeniu.

Rozdział VII. Pozostałe postanowienia

1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.
2. Kredyt z linii DK01 mogą zaciągać poszkodowani prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji 

rolnej własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich.
3. Kredyt z linii DK02 mogą zaciągać poszkodowani prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji 

rolnej własne lub dzierżawione, bez względu na okres trwania umowy dzierżawy. W przypadku braku pisemnej 
umowy dzierżawy można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności, o którym 
mowa w rozdziale VI ust. 2, w roku wystąpienia szkód.

4. Inwestycja finansowana kredytem musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mającymi do niej  
zastosowanie.

5. Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na finansowanie:
1) zakupu maszyn, urządzeń i inwentarza, jeżeli umowa jest zawarta między:
a) małżonkami, 
b) rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wsku-

tek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika – zbywcę gospodarstwa rolnego praw do emerytury lub renty 
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
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c) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
d) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby,
2) zakupu 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,
3) nakładów innych niż wymienione w rozdziale I, 
4) wartości podatku VAT z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega odzyskaniu na podstawie przepisów o podat-

ku VAT,
5) kosztów związanych z umowami leasingu, takich jak marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, 

koszty bieżące i opłaty ubezpieczeniowe.
6. Wzrost kosztów wznowienia produkcji nie może być finansowany dodatkowym kredytem preferencyjnym lub 

poprzez podwyższenie kwoty udzielonego kredytu na podstawie aneksu do umowy kredytu. 

Rozdział VIII. Procedura ubiegania się o kredyt
1. Uzyskanie:
1) w przypadku ubiegania się o kredyt, o którym mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 1-2 
– protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze wzglę-

du na miejsce wystąpienia szkód, na którym wojewoda potwierdził wystąpienie szkód sporządzając adnotację 
(może to być również protokół zbiorczy, jeżeli szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne 
wystąpiły w danym roku kalendarzowym co najmniej dwukrotnie i wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocz-
nej produkcji rolnej, o której mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 1),

albo
2) w przypadku ubiegania się o kredyt, o którym mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 3 
– protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu 

na miejsce wystąpienia szkód.
2. W przypadku ubiegania się o kredyt z linii DK01 należy przygotować plan inwestycji, który poza informacjami 

wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
1) cel inwestycji zgodny z określonym w rozdziale I ust. 1,
2) strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, o ile jest wnoszony 

przez wnioskodawcę, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
3) planowany okres realizacji inwestycji,
4) kierunek produkcji w okresie kredytowania,
5) okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu.
3. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:
1) protokołem oszacowania szkód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) oświadczeniami,
3) planem inwestycji – wyłącznie dla kredytu udzielanego z linii DK01,
4) kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
4. W przypadku ubiegania się o kredyt, o którym mowa w rozdziale I ust. 3 pkt 3:
1) do wniosku o kredyt należy dołączyć:
a) protokół oszacowania szkód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
b) oświadczenia - jeżeli w związku z brakiem pisemnej umowy dzierżawy przy udzielaniu kredytu uwzględnia się 

dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2, w roku wy-
stąpienia szkód lub jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na piśmie na czas nieoznaczony, a także komplet 
dokumentów wymaganych przez bank,

2) bank na podstawie:
a) oświadczenia wnioskodawcy, ustala czy łączna wysokość udzielonej jednemu przedsiębiorstwu w okresie 

trzech lat:
- pomocy de minimis w rolnictwie nie przekroczy równowartości 20 000 EUR,
- pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie nie przekroczy równowartości  

30 000 EUR,
- pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie i pomocy de minimis, nie przekroczy 

równowartości 200 000 EUR,
b) informacji, o których mowa w pkt 1 lit. c), ocenia spełnienie pozostałych warunków udzielania pomocy de mini-

mis w rolnictwie,
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3) Agencja wydaje kredytobiorcy zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które do 
kredytobiorcy przesyłane jest pocztą,

5. Protokoły oszacowania szkód, o których mowa w ust. 1, nie zwalniają banku od własnej oceny inwestycji pod 
względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 
Agencją a bankiem.

VII. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udziela-
nych przez Banki obowiązujące w okresie 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielanych przez Banki obowiązujące w okresie 01.04.2020 r. – 
30.06.2020 r.
(wysokość WIBOR – 1,71%, wg stawki z dnia 28.02.2020 r.)

Lp. Bank Marża banku Oprocentowanie
Oprocentowanie płacone 
bankowi przez kredytobiorcę:

Linie kredytowe: RR, Z, PR

1 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 4,2100 3,0000

2 Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2100 3,0000

3 SGB-Bank SA 2,50 4,2100 3,0000

4 BNP Paribas Bank Polska SA 2,48 4,1900 3,0000

5 Pekao SA 2,25 3,9600 3,0000

6 Santander Bank Polska SA 1,95 3,6600 3,0000

Oprocentowanie kredytów klęskowych udzielanych przez Banki obowiązujące w okresie 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r.
(wysokość WIBOR – 1,71%, wg stawki z dnia 28.02.2020 r.)

Lp. Bank Marża 
banku Oprocentowanie

Oprocentowanie płacone bankowi 
przez kredytobiorcę:

Linie kredytowe: K01, DK01, K02, DK02

Ubezpieczeni Nieubezpieczeni

1 SGB-Bank SA 3,50 5,2100 0,5000 2,8550

2 BNP Paribas Bank Polska SA 3,50 5,2100 0,5000 2,8550

3 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 3,50 5,2100 0,5000 2,8550

4 Krakowski Bank Spółdzielczy 3,48 5,2100 0,5000 2,8550

5 Pekao SA 3,25 5,2100 0,5000 2,8550

6 Santander Bank Polska SA 1,95 3,6600 0,5000 2,0800

Oznaczenia symboli linii kredytowych:
RR –      kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
Z –         kredyty na zakup użytków rolnych
PR –      kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
K01 –    kredyty klęskowe inwestycyjne
K02 –    kredyty klęskowe obrotowe
DK01 – kredyty klęskowe inwestycyjne – duże przedsiębiorstwa
DK02 – kredyty klęskowe obrotowe – małe przedsiębiorstwa
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