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Pan
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Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie, 

W związku z pismem znak KRIR/KK/39/21 dotyczącym wniosku Rady Powiatowej Izby w Wągrowcu   

– uprzejmie Pana Prezesa informuję, że producenci rolni, którzy mają trudności ze spłatą czynnych 

kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania mogą ubiegać się w banku o:

1) zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich 

spłaty jeszcze nie minął,

2) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie 

kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął,

3) zmianę, za zgodą banku, kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów.

Ponadto zgodnie z przyjętym przez Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków 

Spółdzielczych moratorium pozaustawowym mikro i mali przedsiębiorcy: (podmioty obsługiwane 

w ramach bankowości detalicznej) podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność 

agroturystyczną (prowadzące działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków 

domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów) 

i których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub 

dzień złożenia wniosku mogą ubiegać się o odroczenie do 9 miesięcy spłaty rat kapitałowych lub 

kapitałowo – odsetkowych. Wniosek o powyższe zawieszenie spłaty należy złożyć w terminie 

umożliwiającym jego rozpatrzenie do 31 marca br.



Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że analizowana jest możliwość wprowadzenia 

przepisów umożliwiających zawieszenie spłaty rat kredytów i odsetek w odniesieniu do preferencyjnych 

kredytów z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W odniesieniu do postulatu „odstąpienia na minimum rok od egzekwowania wskaźników związanych 

z wielkością produkcji zakładaną w biznesplanach składanych pod działania PROW” informuję, że 

w zakresie instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” podtrzymuję stanowisko 

wyrażone w piśmie z dnia 12 stycznia 2021 r., stanowiące odpowiedź na pismo Pana Prezesa z dnia 

15 grudnia 2020 r. [znak: KRIR/JM/1273/2020] w sprawie zobowiązań podejmowanych przez 

beneficjenta w ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

W zakresie instrumentów wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych 

rolników” przedstawiam następujące informacje. Zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla 

młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, beneficjent 

powinien zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia 

upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w tym osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa i 

utrzymać osiągnięty wzrost przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Analogiczny warunek zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach 

poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096), 

zgodnie z którym beneficjent powinien zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym 

w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w tym 

osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% 

w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymać osiągnięty wzrost co 

najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Również w przypadku tych instrumentów wsparcia rozwiązania przewidziane w obowiązujących 

przepisach prawa, zarówno krajowego, jak i UE, są wystarczające.

Po pierwsze, beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji biznesplanu (jednak 

nie dłużej niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy). Wyrażenie zgody na zmianę 

założeń biznesplanu następuje w drodze decyzji. Dzięki wydłużeniu okresu realizacji biznesplanu, 



beneficjent będzie miał więcej czasu na spełnienie zobowiązań, m.in. do osiągnięcia odpowiedniego 

wzrostu wielkości ekonomicznej.

Po drugie, w przypadku problemów z realizacją ww. zobowiązania z powodu epidemii, mogą mieć 

zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) 

nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, zgodnie z którymi w sytuacji wystąpienia „siły 

wyższej” lub „nadzwyczajnych okoliczności” zwrot pomocy nie jest wymagany. Wystąpienie siły 

wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności zgłasza się na piśmie właściwemu organowi (dyrektorowi 

odpowiedniego oddziału regionalnego ARiMR) wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez 

właściwy organ, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez 

niego osoba są w stanie dokonać tej czynności (zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) Nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania 

i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających 

zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej 

zgodności).

Po trzecie, zgodnie ze zmianami do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wprowadzonymi 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze 

kraju stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii beneficjent nie spełnił warunków lub 

zobowiązań, możliwe jest spełnienie przez niego tych warunków/ zobowiązań w terminie późniejszym 

uzgodnionym odpowiednio z organem, który przyznał tę pomoc. Zgodnie zaś z § 4 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, uzgodnienie ww. późniejszego terminu spełnienia warunków następuje na wniosek 

beneficjenta i wymaga zmiany w tym zakresie decyzji o przyznaniu pomocy przez dyrektora oddziału 

regionalnego ARiMR.

Z poważaniem

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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