
OŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ INNYCH POMOCACH 

O CHARAKTERZE POMOCY DE MINIMIS, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.362 z późn. zm.)  

Uwaga: Producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo złożyć poniższe oświadczenie: 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat podatkowych (obrotowych) go poprzedzających  

o nie otrzymałem pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz 

innej pomocy de minimis; 

o otrzymałem pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub inną pomoc de minimis 

w następującej wielkości: 

Lp. 
Organ udzielający 

pomocy 

 

Podstawa prawna 
otrzymanej 
pomocy1) 

Dzień 
udzielenia 
pomocy 

(dd-mm-rr)2) 

Forma 
i przeznaczenie 

pomocy3) 

Wartość pomocy brutto4) 

PLN EURO 

Pomoc de minimis w rolnictwie 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Pomoc de minimis w rybołówstwie 

1       

2       

Inna pomoc de minimis 

1       

2       

RAZEM   

 

1)  należy podać tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc, informacja ta jest zawarta 

w preambule decyzji lub umowie; 
2)  dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z2018r.,poz.362zpóźn.zm.), np. dzień wydania decyzji 

o  udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy; 
3)    należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia lub 

umorzenia w podatkach lub opłatach, lub inne; 
4)  należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia  11 sierpnia 2004r .w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej 

udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.), np. określoną w decyzji lub umowie. 

 

…………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis 
 
 



Przykładowe formy pomocy de minimis, jaką w ciągu ostatnich trzech lat można było otrzymać z ARiMR oraz 
innych instytucji:  

1) Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi;  
2) Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR; 
3) Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;  
4) Pomoc finansowa udzielona producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody 

w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w  suszy, gradobicia;  
5) Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (ANR/KOWR);  
6) Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS);  
7) Dopłaty do materiału siewnego (ARR, KOWR, ARiMR);  
8) Ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe);  
9) Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);  
10) Dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 


