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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem senatora Adama Szejnfelda złożonym na 14 posiedzeniu Senatu w dniu 18 

sierpnia 2020 r. w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie – uprzejmie Pana Marszałka informuję, 

pomoc udzielana producentom rolnym od dnia akcesji musi być zgodna z przepisami dotyczącymi 

pomocy publicznej, w tym:

 wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 

obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (2014/C 204/01) (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, C 204) 

 rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre kategorie 

pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. 

UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), albo 

pomoc musi być udzielana w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

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

Przepisy ww. Wytycznych oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 nie przewidują możliwości 

udzielania producentom rolnym wsparcia w zakresie usuwania folii rolniczej. A zatem pomoc w tym 

zakresie może być udzielana wyłącznie w formule de minimis.

Jednakże limit krajowy pomocy de minimis w rolnictwie dla lat 2018-2020 określony w rozporządzeniu 

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 został wykorzystany 

w dniu 7 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że do końca 2020 r. żadna nowa pomoc de minimis w rolnictwie 



nie może być udzielona. Natomiast nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego nastąpi w 2021 r. 

i będzie ono obejmowało lata 2019-2021. A zatem pomoc de minimis w rolnictwie będzie mogła być 

ponownie udzielana od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że na wniosek państw członkowskich, w tym 

polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w lutym ubiegłego w wyniku zmiany 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 podwyższony został 

zarówno trzyletni limit pomocy de minimis dla producentów rolnych z 15 tys. euro do 20 tys. euro jak 

i trzyletni polski limit krajowy pomocy de minimis w produkcji podstawowej produktów rolnych 

z 225.700.000 euro do 295.932.125,00 euro. Należy podkreślić, że na etapie prac nad zmianą 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podnosiło, 

że proponowane przez Komisję Europejską podwyżki limitów są zbyt niskie.    

Podniesienie ww. limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie było również przedmiotem 

dyskusji na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. pomocy państwa, które odbyło się w dniu 21 lutego 

2020 r. Komisja Europejska poinformowała, że nie planuje wprowadzać kolejnych zmian do ww. 

rozporządzenia nr 1408/2013, ponieważ dyskusja na temat tego rozporządzenia była przeprowadzona 

w 2018r. i przedstawiono pogłębioną ocenę skutków regulacji dla zmian wprowadzonych 

rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019r. zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 1408/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1).  

Potrzeba podwyższenia limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie tak by na przyszłość można 

było uruchomić pomoc stosownie do występującej skali potrzeb w danym kraju podnoszona była 

również na nieformalnej wideokonferencji Wysokiego Szczebla Ministrów ds. Rolnictwa 

i Rybołówstwa w dniu 13 maja 2020 r. 

   Z poważaniem

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Białkowski

Podsekretarz Stanu
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