
 
 
 
 
 
 
 

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 

Warszawa, dnia 13 października 2020 

 

 

Znak sprawy:WR.fgr.071.250.2020 
 

 

Pan 
 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku, 
 

w związku z oświadczeniem senatora Jana Filipa Libickiego złożonym na 15 posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. w sprawie bezprawnego wypowiedzenia umów o kredyt preferencyjny 

z dopłatami  do  oprocentowania  ze  środków  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 

(ARiMR) – uprzejmie Pana Marszałka informuję, że sprawa Pana W         G                        była 

wielokrotnie analizowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

Jednocześnie  uprzejmie  informuję,  że  sprawa  kredytu  udzielonego  Panu  W 
 

G                na podstawie umowy kredytowej z dnia 24.03.2000 r. nr 11101154-239107-2020-3- 
 

75-II/3/51/2000 i konieczność zwrotu dopłat była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, 

który wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2009 sygn. Akt XXV C 135/09 zobowiązał bank do zwrotu na rzecz 

ARiMR przekazanych dopłat do oprocentowania kredytu wraz z odsetkami ustawowymi. W dniu 29 

czerwca 2010 r. Bank zaspokoił przedmiotową wierzytelność ARiMR. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie 

szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów 

ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm.), udzielone dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi, a dalsze dopłaty nie przysługują 

w przypadku sprzedaży, bez zgody Agencji, gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów  

i   urządzeń  nabytych  za  kredyty  objęte  dopłatami  Agencji,  jeśli sprzedaż  nastąpiła  w  okresie 

kredytowania lub w ciągu pięciu lat od dnia nabycia. Jak wynika z posiadanych przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumentów w dniu 24 maja 2002 r. pomiędzy Panem W                           

G               sprzedającym a Firmą „A           ” A         S                kupującym podpisana została 

umowa kupna-sprzedaży ciągnika rolniczego Ursus 3512 K. Natomiast Państwo D           i W     



G           wystąpili do ARiMR z wnioskiem w sprawie utrzymania dopłat do kredytu w związku ze 

sprzedażą ww. ciągnika w dniu 20 czerwca 2002 r. A zatem Państwo D         i W       G              

dokonali najpierw sprzedaży ciągnika, a następnie wystąpili o zgodę na tę sprzedaż do ARiMR. 

 
 

Natomiast zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej z dnia 25.03.2002 r. nr 800126167- 

I-8210-37/2002 kredytobiorcy Państwo D         i W         G             zobowiązali się do wniesienia 

udziału własnego w formie gotówki w wysokości 23 tys. zł, a także do zwrotu otrzymanych dopłat do 

oprocentowania w przypadku nie udokumentowania wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny 

dla banku. 

Z przesłanych przez ARiMR wyjaśnień oraz kserokopii dokumentów wynika, że wskutek 

przeprowadzonej przez ARiMR  w  2003  r.  kontroli doraźnej w  Banku-Przemysłowo Handlowym 

PBK S.A. Oddział w Białymstoku w zakresie realizacji kredytów z linii Młodego Rolnika udzielonych 

przez ten Bank Państwu D           i W         G              stwierdzono m.in. nie wniesienie przez 

kredytobiorcę w realizowane przedsięwzięcie udziału własnego w wysokości określonej w umowie 

kredytu. W związku z powyższym bank został wezwany do zwrotu dopłat. Należy podkreślić, ze bank 

nie kwestionował przedmiotowych ustaleń i w dniu 3 kwietnia 2006 r. dokonał zwrotu dopłat. 

 
 

Przedstawiając powyższe pragnę podkreślić, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z  dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków i działań Agencji Restrukturyzacji i   

Modernizacji  Rolnictwa  oraz  sposobu  ich  realizacji,  ARiMR  zawierała  z  Bankami  umowy o 

współpracy,  na  podstawie  których  Banki  udzielały  kredytów  preferencyjnych  z   dopłatami do 

oprocentowania ze środków ARiMR. Należności powstałe z tytułu udzielnych przez banki kredytów, 

zgodnie z postanowieniami umów o współpracy zawartych pomiędzy ARiMR a bankami, dochodzone 

są przez banki we własnym imieniu i na swoją rzecz, natomiast należne Agencji kwoty z tytułu 

przekazanych bezpośrednio bankom (a nie kredytobiorcy), dopłat do oprocentowania kredytów, bank 

obowiązany jest zwrócić do ARiMR. 

W wyroku z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt: V SAB/Wa 6/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie stwierdził, że kredytobiorca nie jest dłużnikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa   w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, bowiem nie łączy go z ARiMR stosunek 

prawny wynikający z umowy bądź z przepisów prawa. Kredytobiorca nie ma obowiązku świadczenia 

na rzecz Agencji, gdyż to bank jest stroną umowy kredytu i to na jego rzecz kredytobiorca wykonuje 

zobowiązania z tytułu zwrotu dopłat do oprocentowania kredytu. 

W ww. wyroku WSA uznał, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedynie 

stroną umów o współpracy zawartych z poszczególnymi bankami, na mocy których ARiMR przekazuje 

bankom środki pieniężne tytułem dopłat do oprocentowania udzielonych przez banki kredytobiorcom 

kredytów. Zatem w sytuacji wystąpienia przesłanek powodujących konieczność zwrotu przez 

kredytobiorcę przyznawanych mu kwot kredytu wraz z preferencyjnym oprocentowaniem, to Bank, jako 



wierzyciel  i  strona  stosunku  prawnego  łączącego  go  z kredytobiorcom,  jest  zobowiązany  do 

dochodzenia od kredytobiorcy wypłaconych mu kwot, których część stanowią środki przekazane przez 

ARiMR   Bankowi   tytułem   dopłat   do   kredytu.   ARiMR   nie   łączy   stosunek   cywilnoprawny 

z kredytobiorcą, a jedynie z bankiem, który udzielił kredytu. Oznacza to, iż adresatem wszelkich 

wniosków kredytobiorcy dotyczących prowadzonego przez Bank postępowania windykacyjnego, jest 

wierzyciel posiadający uprawnienia do dochodzenia wierzytelności wynikających z treści zawartej 

umowy kredytowej – czyli Bank, a nie ARiMR. 

Jednocześnie ze względu na to, że umowa kredytowa jest umową cywilno-prawną właściwym do 

rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania przedmiotowej umowy jest Sąd Powszechny. 

 
 

Z poważaniem 

Szymon Giżyński 

Sekretarz Stanu 


