
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Sekretarz Stanu
Ryszard Bartosik

Warszawa, dnia 07 kwietnia 2021

Znak sprawy:BF.dyr.071.11.2021

Pan

Roman Włodarz 

Prezes Zarządu

Śląskiej Izby Rolniczej

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z pismem znak L.dz.ŚIR/K/080/01/2021 dotyczącym pomocy w związku z COVID -19 dla 

producentów ziemniaków – uprzejmie informuję, że warunki udzielania nadzwyczajnego 

tymczasowego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) określa art. 39b rozporządzenia nr 1305/2013, zgodnie z którym Państwo 

członkowskie ma ukierunkować pomoc do rolników lub małych i średnich przedsiębiorstw 

prowadzących działalność przetwórczą najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19 

przez określenie warunków kwalifikowalności i, tam gdzie uzna to za właściwe, kryteriów wyboru, 

które są obiektywne i niedyskryminacyjne.

W związku z powyższym w Polsce w ramach prac nad tym instrumentem wsparcia dokonano analizy 

sytuacji w rolnictwie i sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych 

objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę m.in. 

wysokość strat w poszczególnych sektorach produkcji rolnej w najtrudniejszym dla gospodarki okresie  

(tj. marzec – kwiecień 2020 r.) oraz ograniczony budżet przewidziany na to działanie (273 379 123 

euro), określono, że pomoc zostanie skierowana do rolników, którzy zajmują się rodzajami produkcji 

rolnej wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

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

typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania 

„Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 



przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1467), tj.: wołowiny, mleka, 

trzody chlewnej (prosiąt), baraniny/jagnięciny, kóz, drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki),  drobiu 

hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych oraz roślin 

ozdobnych pod osłonami ogrzewanymi. Należy przy tym podkreślić, że celem przedmiotowego 

wsparcia była rekompensata przynajmniej części strat jakie rolnicy ponieśli w wyniku wystąpienia 

pandemii COVID-19 w ww. okresie i rozwiązania problemów z  płynnością finansową zagrażającą 

ciągłości działalności rolniczej gospodarstw prowadzących produkcję w tych sektorach. Dodatkowo 

pomoc miała stanowić zachętę do kontynuowania prowadzonej produkcji w celu zminimalizowania 

ryzyka spadku poziomu produkcji w poszczególnych sektorach po zniesieniu ograniczeń 

wprowadzonych w wyniku epidemii COVID–19.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, należy podkreślić, że  była to jednorazowa pomoc – odbył się 

jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 9 września do 7 października 2020 r. 

w ramach którego wpłynęło 195 614 wniosków.  Wydano 180 315 pozytywnych decyzji w sprawie 

o przyznanie pomocy i do końca grudnia 2020 r. zrealizowano płatności w wysokości 1,196 mld zł. 

Nie przewiduje się  kontynuowania tej pomocy.

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

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 udzielane są  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.

Na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 

płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw stosowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między 

innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 

a zatem również producentom rolnym prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej, które znalazły 

się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19.  



Stosownie do przepisów ww. ustawy kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do 

oprocentowania są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do 

oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:

- 2% w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,

- 1% w przypadku dużych przedsiębiorców. 

Kredyty są udzielane przez banki, które mają stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Z poważaniem

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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