
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
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Pan

Adam Kowalczyk

Prezes

Polskiego Związku Hodowców Koni

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 10.09.2020 r. [znak: PZHK.IV.4.1.3/2020-W-359] 

dotyczącym nieuwzględnienia w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 poz. 1447) rolników – właścicieli koni przekazuję, co następuje.

Uprzejmie informuję, że ww. działanie zostało dodane do Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) w sierpniu 2020 r. Warunki udzielania tego 

nadzwyczajnego tymczasowego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) określa art. 39b rozporządzenia nr 1305/2013, zgodnie 

z którym Państwo członkowskie ma ukierunkować pomoc do rolników lub małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność przetwórczą najbardziej dotkniętych kryzysem związanym 

z COVID–19.

W związku z powyższym, w ramach prac nad ww. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, dokonano analizy sytuacji w rolnictwie i biorąc pod uwagę m.in. wysokość strat 

w poszczególnych sektorach produkcji rolnej, z uwzględnianiem ograniczonego budżetu 

przewidzianego na to działanie (273 379 123 euro), określono, że pomoc w ramach tego działania 

zostanie skierowana do rolników, w stosunku do których zidentyfikowano największe potrzeby 

w zakresie natychmiastowego wsparcia. W przypadku koni żywych w okresie I-V 2020 r. zarówno 

wolumen eksportu jak i jego wartość nie zmniejszyły się w zestawieniu z analogicznym okresem roku 



ubiegłego, wobec czego uznano, że nie było podstaw do udzielenia wsparcia właścicielom koni za 

straty wynikające z wystąpienia COVID-19 w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.

Natomiast odnośnie braku odpowiedzi na Państwa postulat z dnia 17.07.2020 r. uprzejmie 

informuję, że w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.07.2020 r., przy którym 

skierowano ww. projekt rozporządzenia do konsultacji społecznych, zawarta była m.in. informacja, że 

odpowiedź na ew. uwagi zostanie udzielona w formie tabeli zbiorczej i zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do projektu rozporządzenia 

o identycznej treści przekazał również Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, 

a odpowiedzi zamieszczono zgodnie z informacją przekazaną w ww. piśmie pod adresem: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12335953/katalog/12700297#12700297 (plik: Podsumowanie uwag do 

raportu z konsultacji społecznych.docx).

Z poważaniem,

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jan Białkowski

Podsekretarz Stanu
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