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STANOWISKO FUNDACJI GREEN REV INSTITUTE 

w przedmiocie:  

projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze 

środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu 

oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 

w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

 

W związku z przedłożoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą legislacyjną 

dotyczącą zwiększenia pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków 

instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz 

z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu 

wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zwracamy się do 

Pana Ministra z apelem o wycofanie części dotyczącej wsparcia udzielanego w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych w zakresie, w jakim przewiduje wsparcie dla 

przedsiębiorców wytwarzających produkty pochodzące z chowu zwierząt. 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje podniesienie maksymalnej wysokości pomocy, jaka może 

być udzielona jednemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w sektorze produkcji 

podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014 do 

wysokości 225 tys. euro – wcześniej było to 100 tys. euro. Zgodnie z definicją z przedmiotowego 

rozporządzenia, produkcja podstawowa produktów rolnych” oznacza wytwarzanie płodów 

ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do Traktatu, 

bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych 

produktów. 
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W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Komisji Tymczasowe ramy środków 

pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii  

COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91l z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.) brak jest stwierdzenia, że 

przedmiotowa pomoc zostanie uznana za zgodną z Traktatami tylko wtedy, gdy będzie łącznie 

udzielana na rzecz przedsiębiorców prowadzących zarówno działalność polegającą na 

wytwarzaniu płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt. Brak jest przeszkód, 

aby w krajowym rozporządzeniu stanowiącym podstawę prawną dla przekazania środków 

wyłączyć przedmiotowe wsparcie dla działalności polegającej na wytwarzaniu produktów 

pochodzących z chowu zwierząt. 

 

Pomimo tego, że projekt nie przewiduje finansowania pomocy ze środków budżetu państwa 

ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a źródłem finansowania zmiany będą środki 

zwrócone z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w perspektywie finansowej  

2007-2013 i podlegających ponownemu wykorzystaniu na mocy właściwych przepisów 

krajowych oraz środki funduszy UE dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy 

finansowej 2014-2020, to łączne zwiększenie środków będzie sięgać kwoty ok. 35 milionów 

złotych. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na wsparcie produktów pochodzących 

z chowu zwierząt. 

 

Wspieranie produkcji zwierzęcej jest szkodliwe dla środowiska oraz dla zdrowia ludzkiego. 

Przedmiotowa produkcja pochłania znaczące ilości wody, która w dzisiejszych czasach jest 

towarem deficytowym. Wspieranie takiej produkcji nie spełnia również choćby podstawowych 

standardów w przedmiocie medycyny prewencyjnej – spożywanie mięsa i produktów 

odzwierzęcych jest przyczyną np. nowotworów, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca. 

Wspieranie wytwarzania produktów pochodzących z chowu zwierząt spowoduje konieczność 

zwiększenia wydatków na niwelowanie skutków zdrowotnych spożywania takich produktów.  

 



 

kontakt@greenrev.org | Giordana Bruna 34 / skrytka 5, 02-523 Warszawa, Polska 

KRS 0000521182 | NIP 5213677634 | REGON 147376122 

 

Mając na uwadze powyższe, apelujemy do Pana Ministra o ponowną ocenę zasadności 

wydatkowania tych środków i w związku z tym zmianę przedmiotowej inicjatywy legislacyjnej 

w zakresie wskazanym na wstępie przedmiotowego stanowiska.  

 

 

 


