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Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na e-mail z dn. 21.05.2020r. Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej 

oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że z związku 

z działaniami  antykryzysowymi 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 są 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.

Do Sejmu przekazany został projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym przewiduje się stosowanie dopłat 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. projektu 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 projekcie 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.

Ponadto, aby ograniczyć negatywne skutki obecnego stanu epidemiologicznego, umożliwiono 
bankom, niezależnie od regulacji wynikających z przepisów prawa bankowego – zmianę warunków 
spłaty kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy. Bank w 
przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może dokonać zmian 
określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, 
małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli:
 kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r. i
 zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną 

przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r. 

Z poważaniem

Aleksandra Szelągowska
Zastępca Dyrektora

Departamentu Wsparcia Rolników
/podpisano elektronicznie/
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