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Warszawa, dnia 22.07.2020 r. 

 
SIB/124/2020/MM 

 

Pan 

Ryszard Kamiński 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 
W odpowiedzi na pismo dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 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, Krajowa Rada Spółdzielcza, 

po dokonanych konsultacjach z Krajowymi Związkami Spółdzielczości Rolniczej przekazuje opinię. 

W naszej ocenie uruchomienie wsparcia w rolnictwie jest bardzo potrzebne. Z uznaniem 

odnosimy się do zwiększenia z 1% do 2% środków PROW na w/w nowe działanie Programu, o co 

KRS wnioskowała w ramach konsultacji projektu zmiany Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1305/2013 

w maju br. Wiele branż produkcji rolnej, jak również obrotu rolnego i przetwórstwa boryka się  

z bardzo trudną sytuacją, w związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego COVID-19.  

 

Zgodnie z dodanym Art. 39b Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1305/2013 - zmienionego 

Rozporządzeniem PEiR (UE) nr 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. - wsparcie w ramach niniejszego 

działania zapewnia pomoc nadzwyczajną dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem 

związanym z COVID-19, w celu zapewnienia ciągłości ich działalności gospodarczej. Wsparcia 

udziela się rolnikom, a także MŚP działającym w sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu 

lub rozwoju produktów rolnych objętych załącznikiem I do TFUE lub bawełny, z wyjątkiem 

produktów rybołówstwa. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekraczać 7 000 EUR na rolnika 

oraz 50 000 EUR na MŚP.  

 

W konsultowanym projekcie rozporządzenia brak jest odniesienia do wsparcia dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zapis art. 39 b pkt. 6 

dotyczący uwzględniania przez państwa członkowskie przy przyznawaniu w/w pomocy wsparcia  

w ramach innych krajowych lub unijnych instrumentów wsparcia bądź prywatnych programów 

reagowania na skutki kryzysu związanego z COVID-19, wnioskujemy o wprowadzenie do 
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konsultowanego rozporządzenia zapisu o wsparciu również mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw, które nie uzyskały subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju.  

Oczywiście bierzemy pod uwagę trudną sytuację rolników prowadzących produkcję we 

wskazanym w projekcie rozporządzenia zakresie, jednak pominięcie mikroprzedsiębiorstw i MŚP 

przy określaniu beneficjentów planowanej pomocy, uważamy za wadę przyjmowanych rozwiązań. 

 

 W kraju są podmioty działające w sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub 

rozwoju produktów rolnych, które wymagają pomocy. Część z nich nie kwalifikowała się do 

wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR. Są wśród nich rolnicze spółdzielnie produkcyjne, 

których w Polsce działa ponad 550, a których zdecydowana większość z uwagi na swoją specyfikę, 

prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego, nie zatrudnia pracowników w rozumieniu umowy  

o pracę, ponieważ pracę w tych spółdzielniach wykonują ich członkowie i domownicy, w głównej 

mierze rodziny rolnicze. Spółdzielnie te nie otrzymały wsparcia udzielanego przez PFR. 

Jednocześnie w odpowiedzi udzielonej na Interpelację nr 5780 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

pominięcia w Tarczy Finansowej PFR możliwości wsparcia rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

zatrudniających członków i domowników, występuje m.in. stwierdzenie, że zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt. 1 Prawa przedsiębiorców, przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej  

w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego. 
 

Obecne zapisy projektu rozporządzenia skutkowałyby przyznaniem tym spółdzielniom 

(zrzeszającym średnio 8-10 rodzin rolniczych) jedynie kwoty odpowiadającej kwocie dla 

indywidualnego rolnika. Jednocześnie można przewidzieć, że wiele podmiotów działających w w/w 

zakresie, może zostać dotkniętych problemami gospodarczymi z powodu COVID-19 w kolejnych 

miesiącach.  

Należy podkreślić, że podmioty te spełniają kluczową rolę w skupie produktów rolnych od 

rolników. Znaczne pogorszenie się kondycji finansowej tych podmiotów, będzie mieć kluczowe 

znaczenie dla obsługi skupu produktów rolnych. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, ponawiamy wniosek o uwzględnienie również 

mikroprzedsiębiorstw i MŚP, które nie otrzymały pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR, 

a są w trudnej sytuacji gospodarczej z powodu COVID-19, wśród beneficjentów planowanej 

pomocy w ramach wprowadzanego działania PROW 2014-2020. 

 


