
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Ryszard Kamiński

Warszawa, dnia 23 czerwca 2020

Znak sprawy:WR.fgr.071.140.2020

Pan
Grzegorz Falkowski
Dyrektor Wykonawczy
Związku Szkółkarzy Polskich

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na  pismo z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie pomocy w związku z COVID 
– 19 – uprzejmie informuję, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 uruchomiona została pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie 
kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania 
i z gwarancją ich spłaty.

Kredyty będą udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
Ze środków Funduszu Gwarancji Rolnych (utworzonego ze środków PROW 2014-2020) będą 
stosowane przez 12 miesięcy dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości 2% w skali 
roku oraz będzie udzielana gwarancja ich spłaty na okres:    

- 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu 
odnawialnego ; 

- 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu 
nieodnawialnego.

Powyższe kredyty będą udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ponadto zgodnie z ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw stosowane będą dopłaty do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym 
działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej 



sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.  

Stosownie do przepisów ww. ustawy kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne 
z dopłatami do oprocentowania będą mogły być udzielane w celu zapewnienia płynności 
finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. 
Kredyty te będą udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do 
Oprocentowania będą realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:

2% w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,
1% w przypadku dużych przedsiębiorców. 
Dopłaty będą stosowane do umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. 
W ustawie przewiduje się, że powyższe kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą 

stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, których wykaz będzie publikowany na 
swojej stronie internetowej BGK.

Prowadzone są prace w celu uruchomienia dodatkowych 150 mln zł w celu wznowienia 
udzielania tzw. pożyczek płynnościowych, którą można przeznaczyć na uregulowanie 
bieżących potrzeb w tym zapłatę pensji pracowników, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, 
spłatę zobowiązań handlowych, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania 
Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r. zapłatę za towar. Pożyczki te są 
nieoprocentowane, okres spłaty wynosi 6 lat. Przy udzielaniu pożyczki nie są pobierane żadne 
prowizje i opłaty, nie jest również wymagany wkład własny. W ciągu dwóch pierwszych lat 
spłaty pożyczki pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji 
kredytowych.   

Informacje o instytucjach udzielających pożyczek w poszczególnych regionach są na 
bieżąco aktualizowane na stronie BGK

Przedstawiając powyższe uprzejmie wyjaśniam, że o pomoc w formie pożyczek 
udzielanych ze środków Funduszu Pracy na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy 
prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Z poważaniem

Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-plynnosciowe-poir/
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