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Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do pisma Pana Prezesa z dnia 8 lutego 2021 r., [znak: KRIR/MR/134/2021], odnośnie 
możliwości przyznawania pomocy 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 
w przypadku przekazania gospodarstwa po 1.03.2020 r. uprzejmie przekazuję, co następuje.

Podtrzymuję stanowisko przekazane Panu Prezesowi w przedmiotowej sprawie przy piśmie 
znak:WPR.wrg.071.23.2020 z dnia 25 stycznia 2021 r. Natomiast odnośnie wątpliwości Pana Prezesa 
dotyczących dostosowania warunków przyznawania przedmiotowej pomocy do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 ponownie podkreślam, że wdrożenie ww. 
instrumentu wsparcia wymagało określenia krajowych ram prawnych. Państwa członkowskie 
zobligowane były ukierunkować przedmiotową pomoc do podmiotów najbardziej dotkniętych 
kryzysem związanym z COVID–19 przez określenie warunków kwalifikowalności, co w przypadku 
Polski zostało doprecyzowane 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). 

Należy dodać, 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. 
Pomoc była przyznawana w drodze decyzji administracyjnej przez kierowników biur powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydanie decyzji było poprzedzone postępowaniem 



weryfikującym spełnienie wszystkich warunków przyznania i wypłaty pomocy określonych 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz w przepisach prawa (m.in. w ww. 
rozporządzeniu). Weryfikacja była dokonywana m.in. z uwzględnieniem danych będących 
w posiadaniu ARiMR, w tym w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych 
zwierząt wg stanu na określony dzień. Ponadto pomoc mogła być przyznana w przypadku np. 
kontynuowania przez wnioskodawcę działalności rolniczej w zakresie chowu lub hodowli co najmniej 
jednego z gatunków zwierząt, będących w posiadaniu rolnika w dniu 1 marca 2020 r., do dnia 
zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy. 

Wydano 180 315 pozytywnych decyzji w sprawie o przyznanie pomocy i do końca grudnia 2020 r. 
zrealizowano płatności w wysokości 1,196 mld zł. Należy przy tym podkreślić, iż nie przewiduje się 
kontynuowania tej pomocy. 

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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