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W odpowiedzi na interpelację nr 3397 z dnia 24 marca 2020 r. Państwa Posłów na Sejm RP
Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke w sprawie programu pożyczkowego dla rolników ze środków
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa informuję, co następuje.
Ad. 1. Ile wniosków/od ilu rolników w ramach ww. Programu wpłynęło do KOWR?
Możliwość zaciągania pożyczek ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(KOWR) uruchomił w październiku 2018 r.
W okresie od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do Oddziałów Terenowych KOWR
zostało złożonych 26 wniosków o udzielenie pożyczki. W 2019 r. do OT KOWR zostało złożonych
26 wniosków. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2020 r. do chwili obecnej do OT KOWR zostało
złożonych 8 wniosków o udzielenie pożyczki.
Ad. 2. Ile wniosków rozpatrzono pozytywnie, a ile negatywnie?
Złożone przez rolników wnioski o udzielenie pożyczki oceniane były pod kątem formalnym
i merytorycznym na poziomie Oddziału Terenowego KOWR, jak również przez Komisję do spraw
pożyczek w Centrali KOWR
W okresie od 15 października do 31 grudnia 2018 r. do OT KOWR złożono 26 wniosków o udzielenie
pożyczki z czego:


6 wniosków rozpatrzono w 2018 r., tj.:


2 wnioski zostały przez OT KOWR rozpatrzone odmownie,



1 wniosek został przez Komisję ds. pożyczek rozpatrzony odmownie,



3

wnioski

zostały

przez

OT

KOWR

pozostawione

bez

rozpoznania

z powodu rezygnacji wnioskodawcy.


20 wniosków, rozpatrzono w 2019 r., tj.:


3

wnioski

Komisja

ds.

pożyczek

rozpatrzyła

pozytywnie,

w

związku

z powyższym umowy zostały zawarte,


17 wniosków zostało przez OT KOWR pozostawionych bez rozpoznania
z powodu braku złożenia uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie,
lub rezygnacji wnioskodawcy.

W 2019 r. do OT KOWR złożono 26 wniosków z czego:
 19 wniosków rozpatrzono w 2019 r. tj.:
 3 wnioski na łączną kwotę 1 465 200,00 zł po pozytywnym rozpatrzeniu
przez Komisję ds. pożyczek umowy zostały zawarte,
 16

wniosków

zostały

przez

OT

KOWR

pozostawione

bez

rozpoznania

z powodu braku złożenia uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie
lub rezygnacji wnioskodawcy.
 7 wniosków pozostało do dalszego procedowania na 2020 r. z czego,
 2 wnioski na łączną kwotę 230 000,00 zł po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję
ds. pożyczek w 2020 r. umowy zostały zawarte,
 1

wniosek

został

przez

OT

KOWR

pozostawiony

bez

rozpoznania

z powodu braku złożenia uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie,
 4 wnioski są w trakcie procedowania/ uzupełniania.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do chwili obecnej do OT KOWR złożono 8 wniosków z czego:


2 wnioski na łączną kwotę 158 000,00 zł zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję
ds. pożyczek - umowy są w takcie podpisywania,



6 wniosków jest w trakcie procedowania/ uzupełnienia.

Ad. 3. Ile pożyczek, na jakie cele i na jakie kwoty udzielono w ramach ww. Programu?
Z wniosków złożonych w 2018 r. udzielono (w 2019 r.) 3 pożyczki na łączną kwotę 820 000,00
zł. (z czego: pierwsza na kwotę 190 000,00 zł, druga na kwotę 280 000,00 zł, trzecia na kwotę
350 000,00 zł). Udzielone pożyczki zostały przeznaczone na zakup gruntów rolnych mających na celu
powiększenie areału gospodarstwa rolnego.
Z wniosków złożonych w 2019 r. udzielono 3 pożyczki na łączną kwotę 1 465 200,00 zł.

Udzielone pożyczki zostały przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę lub modernizację budynków
gospodarczych, zakup maszyn rolniczych oraz drzewek owocowych.
Z wniosków złożonych w 2020 r. do chwili obecnej, 2 wnioski na łączną kwotę 158 000,00 zł zostały
pozytywnie rozpatrzone przez Komisję ds. pożyczek. Umowy na pożyczki są w takcie podpisywania
i dotyczą zakupu gruntów rolnych.
Ad. 4. Ile czasu trwała realizacja Programu, od momentu jego ogłoszenia po wypłatę
ostatniej pożyczki z 10-milionowej puli?
Możliwość zaciągania pożyczek ze środków uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, KOWR uruchomił od 15 października 2018 r. Przyznana kwota na
realizację tego działania nie została wykorzystana pomimo, że było duże zainteresowanie rolników
uzyskaniem pożyczki (wnioski o udzielenie pożyczki nie spełniały wyznaczonych warunków).
Realizacja tego działania jest kontynuowana do chwili obecnej. W każdym roku kalendarzowym
przyznawana jest pula 10 milionów złotych do wykorzystania na ww. cel.
Ad. 5. Jak Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ocenia
realizację i skuteczność tego Programu?
Wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających KOWR udzielania rolnikom indywidualnym
prowadzącym gospodarstwa rodzinne, pożyczek jako wsparcia przedsięwzięć mających na celu rozwój
obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych
związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, spotkało
się z dużym zainteresowaniem ze strony rolników indywidualnych, dlatego wsparcie to zostało
kontynuowane w kolejnych latach, aż do chwili obecnej.
Należy również zaznaczyć, że KOWR wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorcom
prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze wiejskim, rozszerzył ofertę dla tej grupy
zawodowej, co znacznie zwiększyło zainteresowanie uzyskaniem powyższego wsparcia.
Ad. 6. Czy były kolejne edycje Programu, na jakie kwoty i ilu rolników z nich skorzystało?
Po roku 2018 i 2019 również na 2020 r. zaplanowano na powyższy cel 10 mln zł. przy
preferencyjnym oprocentowaniu ustalonym na poziomie 2,84% w skali roku.

