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Zastępca Prezesa Zarządu

Krajowej Rady Spółdzielczej

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z pismem z dnia 13 lipca 2021 r. znak SIB/167/2021/MM w sprawie zmiany warunków 

pomocy na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych dla producentów rolnych znajdujących 

się w kłopotach finansowych – uprzejmie Pana informuję, że uwzględniając zgodę Komisji 

Europejskiej producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 33) w formie:

1) bankowych kredytów restrukturyzacyjnych z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2) pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa,

3) gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielanych przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ww. ustawy restrukturyzacja może objąć podmiot prowadzący 

gospodarstwo rolne, który jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

- Prawo upadłościowe. Zgodnie z prawem upadłościowym art. 11 ust. 1 dłużnik jest niewypłacalny, 

jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.



Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest 

niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, 

a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Przedstawiając powyższe należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem sądowym każda z dwóch 

przyczyn ogłoszenia upadłości wskazanych w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy prawo upadłościowe ma 

samodzielny charakter, a to oznacza w szczególności, że dysponujący dostatecznym majątkiem dany 

podmiot może zostać uznany za niewypłacalny wówczas, gdy nie będzie regulował swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

z poważaniem

Ryszard Bartosik
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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