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Szanowny Panie Prezesie

W związku z pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r. znak KRIR/KK/369/20 w sprawie 
wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne – uprzejmie Pana Prezesa informuję, że zgodnie z uzgodnieniami z Dyrektorem 
Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe jest wszczęcie postępowania w zakresie 
przejęcia długu na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), gdy ustanowione zabezpieczenie dotyczy 
zobowiązań wymagalnych, które mogą zostać przejęte przez KOWR, pod warunkiem że wierzyciel na 
etapie potwierdzania salda zobowiązań, zobowiąże się wykreślić hipotekę z chwilą spłaty należności 
nią zabezpieczonych. Takie zobowiązanie powinno zostać złożone wraz z wnioskiem o przejęcie długu. 
W takim przypadku do dalszych rozliczeń przyjmowana jest wartość nieruchomości określona 
w złożonym przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez KOWR operacie szacunkowym, bez 
pomniejszania tej wartości o wysokość wpisanych do księgi wieczystej hipotek.  

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że doprecyzowanie przepisów art. 7 ust. 11 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne zostanie rozważone przy najbliższej nowelizacji ustawy.

Jednocześnie informuję, że na stronie 
(https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date) Komisja 
Europejska opublikowała informację o zaakceptowaniu programu pomocowego: SA.56408 Poland, Aid 

https://vpn.minrol.gov.pl/https/ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date
https://vpn.minrol.gov.pl/https/ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56408


for the debt restructuring of agricultural holdings w drodze decyzji. Uwzględniając powyższe 
w najbliższym czasie uruchomiona zostanie pomoc, o której mowa w ustawie o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, w formie:
1) bankowych kredytów restrukturyzacyjnych z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
2) pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa,

3) gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielanych przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z poważaniem

Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu
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