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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

Pomoc de minimis to wsparcie udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Eu-

ropejskiej, jest to bowiem pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na ryn-

ku. 

W ramach pomocy de minimis rolnicy w Polsce mogą korzystać z różnych ulg i dotacji, takich jak np. 

pomoc suszowa, dopłaty do wapnowania, dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, zwolnienie 

z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), czyli np. 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej, ulga in-

westycyjna w podatku rolnym, ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS), ulgi w spłacie 

czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR, dotacje do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, 

dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych, dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, 

dotacje do lasów prywatnych – wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 

wartość dla środowiska, dotacje na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, dotacje na dostosowanie go-

spodarstw rolnych do wymogów bioasekuracji w strefie ASF. 

Niestety, okazuje się, że limit ten w skali kraju jest już na wyczerpaniu, gdyż wykorzystanie pomocy de 

minimis w rolnictwie aktualnie wynosi 289 214 620,61 euro, co stanowi 97,73% limitu (stan na dzień 4 lipca 

2020 r.) Bardzo niepokojący jest fakt, że w tym roku limit pomocy de minimis jest na wyczerpaniu już na 

początku lipca. W roku ubiegłym taki stan mieliśmy dopiero w październiku, czyli niemalże pod koniec roku 

kalendarzowego. Już teraz powoduje to poważne kłopoty w wielu gospodarstwach rolnych, a przecież z róż-

nych powodów – nie tylko wynikających z natury albo sytuacji losowych, lecz także związanych z epidemią 

COVID-19 – zła sytuacja rolników w przyszłości może się jeszcze pogorszyć. 

Z wymienionych powodów władze wielu gmin w Polsce, aby nie zostawiać rolników bez pomocy, podej-

mują własne działania mające stanowić dla nich wsparcie. Przykładem jest gmina Zakrzewo w powiecie zło-

towskim, która złożyła wniosek o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawo-

zach i worków typu big bag. Wniosek o tę dotację gmina Zakrzewo złożyła i z dbałości o środowisko, 

i z chęci pomocy rolnikom, którzy dzięki niej mogliby bezpłatnie przekazywać odpady do utylizacji. 

Okazało się jednak, że także taka pośrednia forma pomocy może być potraktowana jako pomoc de mini-

mis w rolnictwie. Dla chętnych do skorzystania z oferty gminy Zakrzewo oznaczałoby to dodatkową biuro-

kracją oraz konieczność rozliczenia pomocy otrzymanej w ciągu ostatnich 2 lat. Taka sytuacja może dopro-

wadzić do tego, że wielu rolników nie będzie mogło skorzystać z oferowanej przez gminę pomocy, a wysiłki 

Zakrzewa pójdą na marne. 

Chciałbym zatem zapytać Pana Ministra, czy w tej konkretnej sprawie, dotyczącej gminy Zakrzewo i rol-

ników z jej terenów, można by znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu. Jednocześnie chciałbym zapytać, 

czy Pan Minister oraz polski rząd czynią starania, aby uniknąć zagrożeń związanych z wyczerpywaniem się 

limitu pomocy de minimis w rolnictwie, a jeśli tak, to na czym te starania polegają. 
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