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Pan 

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 20 lipca 2021 r., znak: KRIR/JM/627/2021, dotyczącego 

wniosku Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania 

punktów w instrumentach wsparcia: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych 

rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014 – 2020, jak również w nawiązaniu 

do wcześniejszej korespondencji (Państwa pismo z dnia 5 marca 2020 r., znak: KRIR/MR/W/244/2020, 

oraz nasze pismo z dnia 17 kwietnia 2020 r., znak: WPR.wrg.071.1.2020), przekazuję następujące 

informacje.

W instrumentach wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych 

rolników”, zgodnie z obowiązującymi przepisami1, w ramach systemu wyboru operacji, preferowane są 

m. in. operacje, w ramach których wnioskodawca zobowiąże się do udziału w zorganizowanych formach 

współpracy producentów rolnych. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie operacji 

typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014–20202, w instrumencie tym nie występuje już 

1 Rozporządzenie 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. poz. 1813 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 759, z 
późn. zm.).
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. 
U. poz. 1371 z późn. zm.).

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrvgqytm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrvgqytm


kryterium wyboru operacji, w ramach którego stosuje się preferencje dla działań związanych z udziałem 

w zorganizowanych formach współpracy.

W odniesieniu do poruszonej w Państwa piśmie kwestii, dot. możliwości uznania rozwiązania się grupy 

producentów rolnych (nie z winy wnioskodawców instrumentów wsparcia: „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” oraz „Premie dla młodych rolników”) za przesłankę o charakterze siły wyższej, ponownie 

informujemy, że chociaż zadaniem tego kryterium jest wzmocnienie pozycji rynkowej beneficjentów 

w łańcuchu rolno-spożywczym, zwiększenie opłacalności produkcji oraz  stworzenie możliwości 

współpracy i wymiany doświadczeń między producentami – a tym samym realizacja celów omawianych 

instrumentów wsparcia, to jednak w przypadku, gdy okaże się, że po przyznaniu pomocy, w trakcie 

realizacji biznesplanu, wybrana przez beneficjenta grupa nie zostanie uznana lub przestanie 

funkcjonować, ma on określone możliwości działania.

Mianowicie, beneficjent może wystąpić do ARiMR z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń 

biznesplanu, np. poprzez udział w innej grupie producentów rolnych czy zastąpienie udziału w 

zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych innym działaniem, z tytułu którego 

przyznawane są punkty w ramach systemu wyboru operacji (np. przygotowywanie do sprzedaży lub 

przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, uczestnictwo w systemach jakości, 

czy – w przypadku „Restrukturyzacji małych gospodarstw” – udział w szkoleniach lub korzystanie 

z usług doradczych). Należy przy tym podkreślić, że biznesplan w dalszym ciągu powinien zawierać 

elementy wzajemnie ze sobą spójne i zgodne. 

Jeżeli jednak beneficjent nie ma takiej możliwości, to zgodnie z przepisami prawa UE3 powinien zgłosić 

na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami, przypadek wystąpienia siły wyższej 

lub nadzwyczajnych okoliczności, w terminie piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent 

lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Organem właściwym w sprawach o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla 

młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014–2020 jest dyrektor oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podejmuje on decyzje dotyczące siły 

wyższej i nadzwyczajnych okoliczności indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie 

odpowiednich dowodów oraz stosując pojęcie siły wyższej w świetle prawa Unii dotyczącego wsparcia  

rolnictwa, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

A zatem, to dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, decyduje o tym, czy rozwiązanie się grupy 

producentów rolnych może stanowić podstawę do stwierdzenia wystąpienia siły wyższej lub 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania 
wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
549, z późn. zm.) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające 
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.



nadzwyczajnych okoliczności, w przypadku wystąpienia których beneficjent może zostać całkowicie 

lub częściowo zwolniony z wykonania tego zobowiązania.

W odniesieniu do instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych”, pomimo niestosowania 

już kryterium wyboru dotyczącego członkostwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, nadal mamy do czynienia z beneficjentami, 

którzy w poprzednich naborach otrzymali pomoc po wykazaniu członkostwa w grupie. Zgodnie z § 5 

obecnego wzoru umowy o przyznaniu pomocy w „Modernizacji gospodarstw rolnych”, w którym 

wymienione są zobowiązania beneficjenta, beneficjent zobowiązuje się do (…) realizacji operacji 

zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty 

płatności końcowej (…) utrzymania deklarowanej wielkości i sposobu prowadzenia produkcji rolnej 

mających wpływ na przyznanie pomocy, w tym w związku z przyznaną liczbą punktów, o których mowa 

w § 16 rozporządzenia1, w szczególności związanych z uczestnictwem w unijnym lub krajowym 

systemie jakości oraz deklarowanym członkostwem w grupie producentów rolnych lub organizacji 

producentów. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających beneficjentowi realizację 

zobowiązań zastosowanie znajdą przepisy i postanowienia umowy dotyczące siły wyższej 

i nadzwyczajnych okoliczności (§ 16 umowy). Podobnie jak w przypadku ww. premiowych 

instrumentów, również w przypadku „Modernizacji gospodarstw rolnych” każdy zgłoszony przypadek 

powinien być badany indywidulanie ze względu na różnorodność stanów faktycznych oraz konieczność 

weryfikacji, czy zaistniały nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności (niezależne od podmiotu, 

który się na nie powołuje), których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej 

staranności.

Ponadto, należy zauważyć, że o ile słuszne jest twierdzenie, iż konieczne jest zapewnienie możliwości 

przetrwania i funkcjonowania grup producentów rolnych, to nie zostało wskazane ze strony izb 

rolniczych żadne rozwiązanie, które mogłoby zostać w tym celu wykorzystane. W związku z tym trudno 

jest się odnieść do tak wskazanych potrzeb.

Odnosząc się natomiast do kwestii zmiany przepisów, regulujących funkcjonowanie grup producentów 

rolnych i konieczności zmian statutów działających już grup, to należy wyjaśnić, że ostatnia zmiana 

ustawy o grupach producentów rolnych miała miejsce w 2015 r. i wprowadzała konieczność 

uregulowania demokratycznej kontroli grup przez ich członków, co wiązało się ze zmianą statutów tej 

części grup, które demokratycznej kontroli nie zapewniały. Zmiana ta wynikała z audytów 

zewnętrznych w zakresie zasad funkcjonowania grup, które jednoznacznie wskazywały na konieczność 

zmian.

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
$Imię Nazwisko

$Stanowisko
/podpisano elektronicznie/
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