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Szanowny Panie Marszałku!

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów upoważnił mnie do udzielenia odpowiedzi

 na oświadczenie Senatora Jerzego Chróścikowskiego, złożone podczas 10. posiedzeniu Senatu RP 

z okazji 39. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 

indywidualnych „Solidarność”. Oświadczenie dotyczyło historii Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a także prośby skierowanej do Premiera RP 

o podjęcie rozmów z Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w związku z postulatami dotyczącymi bieżącej 

sytuacji w rolnictwie pod tytułem „Kierunki działań osłonowych w związku z obecną sytuacją 

w rolnictwie”.

Przekazuję poniżej szczegółowe odniesienia do postulatów zawartych w tym opracowaniu. 

Zniesienie podwyższenia kryteriów dla młodych rolników korzystających z pomocy w ramach PROW, 

w tym szczególnie obowiązku podwyższenia wartości ekonomicznej gospodarstwa o 10% 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005, celem „Premii dla młodych rolników” jest nie tylko ułatwianie wejścia do sektora 

rolnictwa wykwalifikowanym rolnikom, w szczególności wymiana pokoleniowa, ale także poprawa 

konkurencyjności rolnictwa i rentowności gospodarstw. Realizacji tych celów służą określone 



w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 warunki i zobowiązania, w tym warunek 

dotyczący wielkości ekonomicznej gospodarstwa i zobowiązanie do jej zwiększenia. 

Należy podkreślić, iż przygotowanie PROW 2014–2020 było poprzedzone ewaluacją ex-ante, 

w tym analizą SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń), jak również identyfikacją 

i oceną potrzeb w zakresie wsparcia rolnictwa w Polsce. Zgodnie z analizą SWOT dla PROW 2014–

2020, statystyczne gospodarstwo w Polsce należało do najmniejszych, a jego średnia wielkość 

ekonomiczna była trzykrotnie mniejsza niż przeciętnie w UE. 

Określone w Programie warunki i zobowiązania zostały odzwierciedlone w przepisach prawa 

krajowego. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc 

w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 759, z późn. zm.) pomoc jest przyznawana 

osobie fizycznej, która najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 

pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie, którego 

wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

Natomiast zgodnie z § 22 pkt 4 lit. d ww. rozporządzenia beneficjent powinien zrealizować 

biznesplan, nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w tym osiągnąć 

wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do wielkości wyjściowej 

i utrzymać osiągnięty wzrost w okresie związania celem, tj. przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia 

wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Zważywszy, że pomoc finansowa udzielana w ramach poszczególnych instrumentów PROW 

2014–2020, w tym premia dla młodych rolników w aktualnej wysokości 150 tys. zł, służy realizacji 

konkretnych celów, jak również etap wdrażania Programu, należy stwierdzić, iż zniesienie 

zobowiązania do zwiększenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku 

do wielkości wyjściowej w ramach „Premii dla młodych rolników” nie jest możliwe.

Jednocześnie należy wskazać inne, korzystne dla wnioskodawców oraz beneficjentów, zmiany 

zasad wdrażania przedmiotowego instrumentu wsparcia, nie wymagające modyfikacji Programu, które 

zostały ostatnio uwzględnione w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 

poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Polegają one przede wszystkim na: 

dostosowaniu przepisów do możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, wniosków 

o płatność i innych dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR, wydłużeniu 

maksymalnego terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy, skróceniu maksymalnego terminu 

na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 



Rolnictwa oraz uproszczeniu sposobu określania, czy dana zmiana założeń biznesplanu wymaga zgody 

agencji płatniczej. 

Przy restrukturyzacji małych gospodarstw w przypadku dwuzawodowców, zniesienie kryteriów 

procentowo porównawczych w stosunku do dochodów spoza rolnictwa, natomiast uzależnić to od 

prowadzenia gospodarstwa wielokierunkowego.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 

na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. poz.  1813 z późn. zm.) pomoc przyznaje się 

rolnikowi, jeżeli m. in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, 

osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,

 z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

1) działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo–badawczych;

2) jego:

a) dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25 % jego wszystkich dochodów lub

b) przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25 % jego wszystkich przychodów.

Należy zauważyć, że prowadzenie w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, 

działalności rolniczej stanowi warunek przyznania pomocy w ramach omawianego instrumentu 

wsparcia. 

W przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie ma wymogu w zakresie minimalnej 

wielkości ekonomicznej gospodarstwa, co teoretycznie, umożliwia ubieganie się o pomoc 

gospodarstwom o bardzo niskim potencjale ekonomicznym.

Dlatego też, warunek dot. zarobkowego prowadzenia działalności rolniczej ma kluczowe 

znaczenie z  punktu widzenia realizacji celu i priorytetu tego instrumentu (rozwój gospodarstwa 

ukierunkowany na wzrost orientacji rynkowej przy osiągnięciu i utrzymaniu odpowiedniego wzrostu 

wielkości ekonomicznej), co odróżnia ten instrument od wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych, 

udzielanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

Przywołany wyżej przepis rozporządzenia został wprowadzony rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 

typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 747). 



W ramach prac nad projektem ww. rozporządzenia, który był m. in. przedmiotem konsultacji 

z partnerami społecznymi, nie odnotowano by zgłaszane były propozycje alternatywnego rozwiązania, 

o których mowa w Państwa piśmie. 

Należy również podkreślić, że przyjęta metodologia oceny zarobkowego charakteru prowadzonej 

działalności rolniczej (w oparciu o kryterium dochodowości lub przychodowości) zapewnia możliwie 

optymalne skierowanie pomocy do posiadaczy małych gospodarstw, w tym rolników prowadzących 

działalność rolniczą:

• w gospodarstwach o bardzo niskiej klasie bonitacyjnej gleb,

• na użytkach rolnych stanowiących przedmiot dzierżawy (przy wyliczaniu przychodu z pracy 

w gospodarstwie rolnym będzie zastosowane narzędzie wykorzystywane do badania wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa – metoda ta uwzględnia wszystkie grunty wchodzące w skład 

gospodarstwa, w tym grunty będące przedmiotem dzierżawy). 

Uzależnienie zarobkowego charakteru prowadzonej działalności rolniczej od wielokierunkowego 

modelu gospodarowania nie stanowi wymiernego i obiektywnego parametru, który można by przyjąć 

jako kryterium weryfikacji tego warunku.

Ponadto, uwzględnienie zaproponowanego w Państwa piśmie rozwiązania wykluczałoby 

gospodarstwa z dominującym kierunkiem produkcji, które stanowią liczną grupę wśród 

małych gospodarstw - potencjalnych beneficjentów instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw”.

Przyjęcie jako priorytetu strategii dla rolnictwa ekologicznego opartej o małe i średnie gospodarstwa 

jako gwaranta zdrowej żywności wysokiej jakości.

Rozwój sektora żywności ekologicznej jest celem priorytetowym dla Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Dokumentem strategicznym w tym zakresie jest m.in. Plan dla Wsi, którego ideą 

jest ugruntowanie pozycji rolnictwa, pełne wykorzystanie jego potencjału (w tym lokalnych, krajowych 

i zagranicznych rynków rolnych) oraz ustabilizowanie produkcji rolnej na wysokim poziomie. 

Założenia Planu zostały przedstawione w lipcu 2018 r. przez Premiera oraz Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Jednym z elementów Planu dla Wsi jest rozwój systemu rolnictwa ekologicznego – 

szczegółowo opisuje to „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce 

na lata 2014 – 2020”, który decyzją Rady Ministrów został również ujęty jako jeden z projektów 

strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów.

„Ramowy Plan Działań…” określa szanse i zagrożenia rozwoju oraz słabe i mocne strony sektora 

rolnictwa ekologicznego w Polsce, wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane 

przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia 

celu, jakim jest rozwój sektora rolnictwa ekologicznego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania 

przypisane do siedmiu celów szczegółowych tj.:



I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności 

ekologicznej na rynku;

II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych;

III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;

IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;

V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa 

ekologicznego;

VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa 

ekologicznego;

VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Obecnie na podstawie analizy SWOT sektora rynku rolnictwa ekologicznego, wszczęto prace nad 

opracowaniem nowego „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce 

na lata 2021 – 2025”. Ministerstwo w trwających pracach weźmie pod uwagę postulat NSZZ RI.

Odroczenie i wydłużenie wszelkich zobowiązań finansowych wobec KOWR bez konieczności ich 

udokumentowania.

Należy podkreślić, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje mieniem Skarbu 

Państwa, które tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 396, z późn. zm.). Krajowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową Zasobu odrębnie od własnej 

gospodarki finansowej. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu pochodzące w pierwszej 

kolejności z wydzierżawiania albo sprzedaży nieruchomości rolnych, Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa przeznacza na finansowanie obciążających mienie Zasobu zadań określonych w tej ustawie, 

a także zadań określonych przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1362, z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa 

do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097). Ze środków wypracowanych na mieniu Zasobu finansowane 

są również wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Centrali i oddziałów terenowych Krajowego 

Ośrodka oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 

lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481).

Krajowy Ośrodek zgodnie z art. 20 ust. 5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), przekazuje do budżetu państwa w terminie do 30 czerwca roku 

następnego, nadwyżki środków finansowych KOWR i Zasobu.

W związku z powyższym, gospodarka finansowa Krajowego Ośrodka oraz Zasobu, z uwagi 

na obowiązek przekazania do budżetu państwa środków pozostających na koniec roku budżetowego, 



tym samym braku możliwości gromadzenia środków pieniężnych wypracowanych w latach ubiegłych, 

prowadzona jest w oparciu o wpływy uzyskane w bieżącym roku. Mając to na uwadze, wprowadzenie 

zmian w zakresie odroczenia, niejako „z góry”, terminu zapłaty należności KOWR w każdym 

przypadku doprowadziłoby, na obecnym poziomie zgromadzonego kapitału w 2020 r., po uregulowaniu 

zobowiązania do budżetu państwa z tytułu nadwyżek finansowych, do paraliżu funkcjonowania KOWR 

(w tym wpłynęłoby negatywnie na sposób realizowania zadań finansowanych ze środków 

pochodzących z gospodarowania mieniem Zasobu). Jednocześnie należy wskazać, że w uzasadnionych 

przypadkach możliwość odroczenia terminu zapłaty należności jest możliwa w oparciu o regulacje 

zawarte w art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub 

umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych 

sprawach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2116). Każda taka sprawa powinna podlegać jednak indywidualnemu 

rozpatrzeniu przez KOWR w celu ustalenia czy są spełnione, wskazane w ww. przepisach, przesłanki 

do zastosowania omawianego środka.

Wprowadzenie działań restrukturyzacyjnych dla zadłużonych gospodarstw spowodowanych działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych lub innymi działaniami losowymi.

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 

prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i decyzji Komisji Europejskiej z dnia 

8 kwietnia 2020 r. o zgodności programu pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw 

rolnych SA.56408 (2020/N) z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, niewypłacalni 

producenci rolni w najbliższym czasie będą mogli ubiegać się o pomoc w formie:

1) bankowych kredytów restrukturyzacyjnych z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2) pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa,

3) gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielanych przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Jednocześnie Ministerstwo informuje, że wysokość:

1) kredytu restrukturyzacyjnego objętego dopłatą do oprocentowania nie może przekroczyć 5 mln zł 

dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne,

2) pożyczki nie może przekroczyć kwoty zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne 

wynikającej z planu restrukturyzacji, nie większej jednak niż 5 mln zł dla podmiotu prowadzącego 

gospodarstwo rolne,



3) gwarancji nie może być wyższa od kwoty przyznanego kredytu restrukturyzacyjnego wraz 

z odsetkami od tej kwoty, z wyłączeniem kwoty odsetek dopłat udzielanych przez Agencję do 

oprocentowania kredytów udzielonych przez banki, jeżeli takie zostały udzielone, jednocześnie 

kwota tej gwarancji nie może być większa niż suma hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynikających z tytułu wykonania obowiązków gwaranta 

i nie większa niż wartość nieruchomości, na której hipoteka ta będzie ustanowiona.

Oprocentowanie kredytu restrukturyzacyjnego dla kredytobiorcy będzie wynosić 2%, natomiast 

oprocentowanie pożyczki będzie zmienne i będzie wynosić rocznie nie mniej niż wysokość stopy 

bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązującej w dniu 

udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe (obecnie 5,35%). Stosownie do przepisów 

ww. ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie pobierał jednorazowo prowizję z tytułu 

gwarancji w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Warunkiem uzyskania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów

 na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów 

na restrukturyzację zadłużenia jest m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne 

planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu 

na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. 

Przykładowy wzór planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego został zamieszczony na stronie 

internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-na-

restrukturyzacje-zadluzenia-gospodarstw-rolnych.

Natomiast szczegółowe warunki udzielania ww. pomocy oraz wzory wniosków o pomoc 

zostaną w najbliższych dniach zamieszczone na stronach internetowych odpowiednio Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W programach gromadzenia zasobów wodnych dla produkcji rolnej i środowiskowej, ukierunkowanie 

na retencję, systemy doprowadzania do pól i wykorzystywanie wód opadowych i powierzchniowych 

w produkcji rolniczej z ograniczeniem ujęć podziemnych (studnie wiercone w uzasadnionych 

okolicznościach).

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym 

straty w rolnictwie, w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętym 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach operacji typu „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie, w ramach 

którego mogą być realizowane inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu 

nawadniania lub wykonaniu nowego nawodnienia w gospodarstwie. Na ten obszar wsparcia 

przeznaczono 100 mln euro.

W ramach tego obszaru wsparcia rolnicy mogą realizować operacje polegające m.in. na:



 wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych 

lub powierzchniowych),

 modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody),

 modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe 

nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są między innymi koszty wykonania ujęć wody 

na potrzeby nawadniania, w tym studni lub zbiorników oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń, 

w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub 

rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych 

systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo 

rolne, w ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014–2020, na operacje 

związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym pomoc przyznaje się na operację 

o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł.

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na inwestycje związane z nawadnianiem 

w gospodarstwie w ramach ww. instrumentu wsparcia określone są w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 719). 

W terminie od 21 lutego do 20 lipca 2020 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach omawianego instrumentu wsparcia 

w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Dokumenty aplikacyjne dotyczące przyznania pomocy

 w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz dodatkowe narzędzia pomocnicze dostępne są na 

stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html.

Jednocześnie MRiRW uprzejmie informuje, że w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej jest opracowywany „Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 

z perspektywą do roku 2030”. Rada Ministrów Uchwałą nr 92 z dnia 10 września 2019 r. przyjęła 

„Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 

2030” (M.P. z 2019 r. poz. 941).

Głównym celem tego Programu będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie 

działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas 

w środowisku. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych 

wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. 

Program przeciwdziałania niedoborowi wody obejmie także retencję krajobrazową oraz glebową. 

W ramach Programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z uwzględnieniem, między 



innymi podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji działań, podmiotu 

odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom 

społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjnopromocyjna. W Założeniach 

do Programu przewidziano m.in.: 

 realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych,

 promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową,

 realizacja i odtwarzanie stawów hodowlanych,

 przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniającej systemom melioracyjnym. 

Wprowadzenie abolicji dla rolników na istniejące ujęcia wody, wybudowane bez wymaganych pozwoleń 

wodno-prawnych.

MRiRW analizuje przepisy w tym zakresie i planuje umożliwić, na korzystnych warunkach, 

legalizację urządzeń do poboru wody, czyli studni.

Przyznanie bezzwrotnej pomocy dla rolników w ramach „Tarczy antykryzysowej”, pełne zwolnienie ze 

składek na ubezpieczenie w KRUS w analogii do przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 568), 

tzw. Tarczy antykryzysowej 1, wprowadzono od dnia 31 marca 2020 r., dla wszystkich osób objętych 

ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwolnienie 

z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Składki za drugi kwartał 2020 r. zostaną 

opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem KRUS. Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, 

co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek 

dodatkowych wniosków w tym zakresie. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe za drugi kwartał 2020 r. dotyczy rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu, w tym podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek i tych, za których składka 

ta jest należna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub z tytułu współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Nowo wprowadzone przepisy 

nie przewidują zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie:

- wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,

- zdrowotne (o ile rolnik jest zobowiązany do ich opłacania).



Przyspieszenie wypłaty zaliczek na poczet płatności obszarowych i płatności z II filara 

w wysokości co najmniej 70 % ich wysokości oraz Włączenie w system wypłaty zaliczek również 

gospodarstwa skierowane do kontroli na miejscu. 

W związku z COVID-19 Polska już w marcu br. zwróciła się do Komisji Europejskiej z prośbą

o wdrożenie szeregu korzystnych dla rolników rozwiązań. Jednym ze zgłoszonych postulatów był 

postulat dotyczący umożliwienia wypłaty w kampanii 2020 r. zwiększonych zaliczek na poczet 

płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Efektem dotychczasowych działań jest 

rozporządzenie UE nr 2020/531 opublikowane w dniu 17 kwietnia 2020 r., które przewiduje możliwość 

zwiększenia dopuszczalnego poziomu zaliczek za 2020 r. z 50% do 70% w przypadku płatności 

bezpośrednich oraz z 75% do 85% w przypadku wsparcia w ramach PROW. Ponadto, rozporządzenie 

przewiduje możliwość realizacji zaliczek płatności bezpośrednich również w sytuacji, gdy nie są 

zakończone kontrole na miejscu, o co również zabiegała Polska. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich może 

być prowadzona od 16 października (początek roku budżetowego). Możliwe jest jednak, że Komisja 

Europejska w toku prowadzonych na forum UE prac zgodzi się na dodatkowe ustępstwa, 

w tym w zakresie terminu rozpoczęcia wypłat zaliczek. Taki wniosek poza Polską zgłaszają również 

inne państwa członkowskie. 

Należy jednocześnie podkreślić, że w Polsce już od roku 2016 zaliczki na poczet płatności 

bezpośrednich realizowane są w maksymalnej, dopuszczonej przepisami UE wysokości (do 70%)1, 

z tytułu wszystkich rodzajów płatności. Dzięki temu możliwe jest przekazanie rolnikom znacznych kwot 

we wcześniejszym terminie – jeszcze przed 1 grudnia danego roku na konta rolników trafia ponad 9 mld 

zł.

Skrócenie procedur rozpatrywania wniosków o płatności związane z inwestycjami i przyśpieszenie 

wypłat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w przypadku pomocy 

inwestycyjnej skierowanej do rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (m.in. w przypadku instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”) rozpatruje 

wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy 

niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, przy czym zgodnie z rozporządzeniami 

wykonawczymi (np. § 29 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

1 Na podstawie corocznych derogacji wydawanych przez Komisję Europejską czy to w drodze rozporządzenia 
(rok 2016) czy w drodze decyzji – na wniosek PL (lata 2017-2019).



w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.) trzymiesięczny termin ulega wydłużeniu w przypadku:

a) wezwania beneficjenta do złożenia uzupełnień,

b) wyrażenia przez Agencję zgody na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta 

określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy,

c) konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub w przypadku, 

gdy zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy.

Z danych przekazanych w dniu 7 maja br. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wynika, iż średni czas rozpatrywania wniosku o płatność przez oddziały regionalne ARiMR 

(w dniach kalendarzowych, liczony od dnia złożenia wniosku do zatwierdzenia zlecenia płatności) 

wynosi:

a) 105 dni kalendarzowe dla operacji typu "Modernizacji gospodarstw rolnych",

b) 102 dni kalendarzowe dla poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, 

których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych i katastrof”. 

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, iż czas ten obejmuje również wspomniane wyżej wydłużenie 

terminu. Jest to o tyle istotne, iż ponad 70% złożonych wniosków o płatność w ramach ww. operacji, 

wymagało uzupełnienia dokumentacji bądź poprawy wniosku.

Zautoryzowane zlecenia płatności w ramach PROW 2014-2020 są następnie procedowane 

w Departamencie Księgowości terminowo i podlegają kontroli formalno-rachunkowej w terminach 

ściśle określonych w procedurach.

Ponadto, uprzejmie informuję, iż ARiMR monitoruje tempo obsługi wniosków o płatność 

i identyfikuje sytuacje długotrwałego rozpatrywania wniosków o płatność, podejmując działania mające 

na celu zapewnienie jak najszybszej wypłaty środków. Często jednak nieterminowa obsługa wniosku

 o płatność spowodowana jest koniecznością zawarcia z beneficjentem aneksu do umowy, ze względu 

na wprowadzone przez niego zmiany w realizacji operacji, o których poinformował dopiero przy 

składaniu wniosku o płatność, lub wyjaśnieniem wątpliwości po przeprowadzonej kontroli albo wizycie 

na miejscu.

W odniesieniu do przedmiotowego postulatu należy również wskazać, że ustawą z dnia 

16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) wprowadzono zmiany przepisów, dzięki którym wnioskodawcy 

i beneficjenci oraz partnerzy KSOW nie mają już obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców, co pozwoli zarówno na szybszą realizację operacji, jak również uprości i przyspieszy 

proces oceny wniosków o płatność.

„Uruchomienie instrumentów regulujących rynki rolne”, „Wprowadzenie rekompensat za straty 

wynikające z wycofania z rynku produktów nie sprzedanych spowodowanych ograniczeniami 



wprowadzonymi w ramach ograniczeń w handlu dla producentów i przetwórców w ramach MOL, RHD, 

sprzedaży bezpośredniej”, „Uruchomienie dofinansowania do wydłużonego czasu przechowalnictwa 

lub konieczności organizacji przechowalnictwa zapobiegającemu stratom” 

W odniesieniu do powyższych postulatów należy wskazać, że w odpowiedzi na wnioski państw 

członkowskich, w tym Polski, w ramach kolejnego pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na 

rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19, w dniu 4 maja br. Komisja 

Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń odnoszących 

się do:

a) dopłat do prywatnego przechowywania mięsa (wołowiny i baraniny) i produktów mleczarskich 

(masło, odtłuszczone mleko w proszku, sery);

b) ograniczania lub kontrolowania produkcji w odniesieniu do trzech sektorów (ziemniaki, kwiaty 

i rośliny ozdobne, mleko i przetwory mleczne);

c) elastyczności w programach sektorowych w odniesieniu do m.in. owoców i warzyw, Krajowych 

Programów Wsparcia Pszczelarstwa oraz Programu szkolnego.

W dniach 20 oraz 22 kwietnia br. Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim do 

konsultacji projekty ww. rozporządzeń. W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez państwa 

członkowskie, w tym przez Polskę, Komisja Europejska wprowadziła kilka zmian. W przypadku Polski 

uwzględnione uwagi dotyczyły m.in.:

 objęcia dopłatami klasy uformowania tusz wołowych „O: Dostateczna”, której udział w 2019 r. 

w Polsce wyniósł 41%;

 zmniejszenia wymogu dotyczącego minimalnej ilości, jakiej może dotyczyć wniosek z 15 ton do 

10 ton dla wołowiny.

Komisja nie uwzględniła jednak dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego, o co Polska 

kilkakrotnie wnioskowała.

Ponadto, w związku z przedstawieniem przez Komisję Europejską projektu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w celu zapewnienia 

wyjątkowego tymczasowego wsparcia w ramach EFRROW w odpowiedzi na wybuch COVID-19 

(dokument znak COM(2020) 186 final), zakładającego możliwość udzielenia wsparcia producentom 

rolnym w formie ryczałtu, w maksymalnej wysokości do 5 tys. euro/rolnika, przy limicie wsparcia 

w skali kraju na poziomie maksymalnie 1% wkładu EFROW PROW 2014-2020 i konieczności wypłaty 

wsparcia do końca grudnia br., aktualnie prowadzone są w MRiRW prace analityczne ukierunkowane 

na wskazanie gospodarstw, które taką pomocą zostałyby objęte. Dotychczasowe oceny sytuacji 

w sektorach, uwzględniające także „dostępność” instrumentów UE stabilizujących poszczególne rynki 



mogą wskazywać, że grupą docelową objętą pomocą w ramach nowego instrumentu ryczałtowego 

wsparcia w ramach PROW, powinny być gospodarstwa zajmujące się produkcją: wołowiny, drobiu, 

baraniny/jagnięciny, wieprzowiny oraz kwiatów ciętych i innych roślin ozdobnych pod osłonami,

 a także chowem kóz.

Zwiększenie środków finansowych z rezerwy budżetowej na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich oraz zwiększenie zakresu tych ubezpieczeń.

Na rok 2020 zabezpieczono na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477)  łączną kwotę 500 mln zł, w tym w ustawie budżetowej na 

2020 r. kwotę 350 mln zł oraz planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 2020 r. 

kwotę 150 mln zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została 

pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze 

rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej 

działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.

Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych (utworzonego ze środków PROW 2014-2020) będą 

stosowane przez 12 miesięcy dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości 2% w skali roku oraz 

będzie udzielana gwarancja ich spłaty na 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.

Powyższe kredyty będą udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Utrzymanie dopłat do materiału siewnego na obecnym poziomie.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 

siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, corocznie do dnia 30 września, określa Rada Ministrów 

w drodze rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Wysokość stawek jest wyliczana na podstawie powierzchni upraw zadeklarowanych we 

wnioskach złożonych przez producentów rolnych, gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz 

wysokości środków finansowych określonych w budżecie państwa przeznaczonych na dopłaty w danym 



roku kalendarzowym. Powyższe zasady zostały wprowadzone od 2016 r. w związku z rekomendacją 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów.

Przyjęty sposób określania wysokości stawek dopłat umożliwia udzielenie dopłat wszystkim 

wnioskodawcom, którzy złożą wnioski w danym roku kalendarzowym. 

Z uwagi na to, że do wyliczenia stawki wykorzystywana jest wnioskowana powierzchnia 

poszczególnych upraw (zboża, strączkowe, ziemniaki), wysokość stawki będzie zależna od tego, 

do jakiego areału upraw będą ubiegali się o udzielenie dopłaty producenci rolni. Kolejnym elementem 

mającym wpływ na wysokość stawki jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na tę formę 

wsparcia.

Dopłaty są realizowane w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego na podstawie 

przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.). Wysokość środków przeznaczonych na potrzeby 

realizacji dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany określana jest z uwzględnieniem możliwości realizacji dopłat 

w ramach przysługującego Polsce trzyletniego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie. 

Wysokość środków przeznaczonych na dane działanie nie może uniemożliwiać realizacji 

wsparcia w innych, ważnych dla rolnictwa działaniach, jak np.: pomoc suszowa, wapnowanie i inne, 

lub też spowodować wypłacenie dopłat tylko niektórym wnioskodawcom. Mając na uwadze 

wyczerpanie przysługującego Polsce limitu pomocy de minimis w 2018 r. i 2019 r., wysokość 

przeznaczonych na dopłaty środków jest odpowiednio dopasowana z uwzględnieniem dostępnych 

limitów oraz innych działań mających charakter wsparcia finansowego w produkcji rolniczej.

Przeanalizowanie i ocena obecnych i przyszłych zagrożeń dla rolników na rynku wewnętrznym 

i w handlu zagranicznym artykułami rolnymi.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że 12 maja 2020 r. została zawarta umowa 

pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie zadania pn.: Wsparcie analityczne 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie przygotowania Planu strategicznego dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2021-2027 oraz kształtowania rozwoju polskiego sektora rolno-żywnościowego, 

która dotyczy wykonania przez Instytut szeregu zadań analitycznych, w tym dotyczących kwestii 

poruszonych w ww. postulacie.

Uproszczenie procedur powodujących ograniczenie wizyt w ARiMR szczególnie paszportów dla bydła. 

Przydzielenie puli numerów dla bydła połączyć z pulą hologramów dla wydruku 

w domu paszportów dla bydła. Zwolnienie rolników z kosztów związanych ze zdalną pracą ARiMR (na 



przykład odsyłania paszportów drogą pocztową na koszt rolnika). Uruchomienia przynajmniej jednego 

okienka z zachowaniem środków ostrożności, gdzie rolnik mógłby otrzymać niezbędną informację.

Od dnia 18 maja 2020 r. zostały otwarte biura powiatowe ARiMR oraz uruchomiono obsługę 

spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt, w tym załatwienie spraw paszportowych 

i zgłoszeń zwierzęcych. 

Jednocześnie wszystkie sprawy dotyczące rejestracji zwierzęcia można również dokonać, 

w formie elektronicznej przez Internet za pośrednictwem aplikacji Portal IRZplus, która pozwala 

posiadaczom zwierząt na przesyłanie zgłoszeń zdarzeń bezpośrednio do systemu informatycznego, 

w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Informacje dotyczące obsługi 

zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej ARiMR 

(www.arimr.gov.pl): https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-

przez-internet-portal-irzplus.html

Przedłużenie terminu ważności zaświadczeń dla rolników stosujący środki ochrony roślin. 

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) zawieszają niektóre z obowiązków 

ciążących na rolnikach i przedsiębiorcach działających w obszarze rolnictwa. Zaproponowane 

rozwiązania wprowadzają na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów odstępstwa, w tym od obowiązków określonych 

w przepisach o środkach ochrony roślin dotyczące m. in. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie 

środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, 

prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami 

integrowanej produkcji roślin. Tym samym zgłoszony postulat został przez Rząd zrealizowany.

Uruchomienie kredytów na zasadach preferencyjnych dla gospodarstw rolnych.

Prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która przewiduje stosowanie dopłat 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym 

działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji 

finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających

 z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.  

Stosownie do przepisów ww. projektu ustawy kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne 

z dopłatami do oprocentowania będą mogły być udzielane w celu zapewnienia płynności finansowej 

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html
https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html


utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Kredyty te będą 

udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania będą 

realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:

 2% w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,

 1% w przypadku dużych przedsiębiorców. 

Dopłaty będą stosowane do umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. 

W projekcie przewiduje się, że powyższe kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą 

stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, których wykaz będzie publikowany na stronie 

internetowej BGK.

Stworzenie dla rolników jednolitego centralnego systemu e-szkoleń, webinariów prowadzonych przez 

ODR-y w poszczególnych województwach.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami powodowanymi zagrożeniem epidemiologicznym,  

przedstawiony w materiale postulat dotyczący szkoleń niestacjonarnych jest jak najbardziej 

uzasadniony. Jednostki doradztwa rolniczego podjęły już działania ukierunkowane na prowadzenie 

szkoleń przez Internet. Większość ośrodków doradztwa rolniczego już zakupiła lub jest w trakcie 

procesu nabywania licencji na użytkowanie oprogramowania umożliwiającego organizowanie szkoleń 

dla rolników metodą on-line. W części ośrodków takie szkolenia już są realizowane, niektóre z nich 

planują nawet organizację wirtualnych dni pola. 

Wychodząc naprzeciw występującym potrzebom, również Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie poszerzyło swoją ofertę szkoleniową dla doradców o tematy dotyczące przygotowania 

i prowadzenia szkoleń niestacjonarnych. Ponadto, CDR zgodnie ze swoim zadaniem ustawowym 

przygotowuje jednolite materiały szkoleniowe tj. prezentacje, filmy, broszury itp., które następnie są 

udostępniane wszystkim ośrodkom doradztwa i stanowią materiał pomocniczy do prowadzenia szkoleń. 

Celem podejmowanych i konsekwentnie realizowanych działań jest sprawne zapewnienie rolnikom 

możliwości korzystania ze szkoleń niestacjonarnych, oferowanych przez wszystkie wojewódzkie 

ośrodki doradztwa.

Opracowanie jasnych wytycznych dla służb w celu umożliwienia rolnikowi będącemu w kwarantannie 

pracy we własnym gospodarstwie łącznie z możliwością wykonywania zabiegów agrotechnicznych na 

działkach znajdujących się poza miejscem odbywania kwarantanny, pod warunkiem braku kontaktu z 

innymi osobami. W przypadku pozostawania w izolacji, umożliwienie rolnikowi podstawowej obsługi 

zwierząt hodowlanych przy zachowaniu rygorów sanitarnych.

W dniu 17 kwietniu br. ukazał się komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego, z którego 

wynika, iż rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową, mającą potencjalny kontakt z osobą 



chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. 

Nie może jednakże opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować 

wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc.). Dopuszczalne jest prowadzenie 

na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest 

stosowanie maseczki. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 czynności te nie mogą być 

wykonywane. Pełna treść komunikatu znajduje się pod linkiem: 

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-

rolnikow-plantatorow/ 

Z wyrazami szacunku

Do wiadomości:

1) Jarosław Wenderlich -  Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (odp. na 

pismo znak DSP.INT.4813.34.2020)

2) Senator RP – Jerzy Chróścikowski

Jan Krzysztof Ardanowski
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