
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Ryszard Kamiński

Warszawa, dnia 05 maja 2020

Znak sprawy:WR.fgr.071.51.2020

Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie

W związku z pismem znak KRIR/KK/307/20 w sprawie podjęcia działań w celu zmiany 
warunków udzielania pomocy de minimis – uprzejmie Pana Prezesa informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U 
z 2020 r. poz. 708) podmiot udzielający pomocy publicznej wydaje zaświadczenie stwierdzające, że 
udzielona pomoc jest  pomocą de minimis.

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  20.03.2007r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015r, 
poz. 1983, z późn. zm.) nie wydaje się zaświadczeń w przypadku udzielania pomocy na podstawie 
decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy, jakie powinny być w zaświadczeniach.

A zatem składając wniosek o pomoc de minimis, wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć 
m.in. ww. dokumenty, a zatem posiada wiedzę w jakiej wysokości pomoc otrzymał oraz wiedzę, że 
wnioskuje o kolejną pomoc w formule de minimis. 

Ponadto na stronie: www.srpp.minrol.gov.pl jest ogólnodostępne wyszukiwanie pomocy on-
line. 

Jednocześnie w przepisach na podstawie, których udzielana jest pomoc de minimis jest 
jednoznacznie wskazane, że pomoc ta jest udzielana z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE z dnia 
24.12.2013, L 352), zgodnie którymi całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo 

http://www.srpp.minrol.gov.pl/


członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 20 000 EUR w okresie trzech lat 
podatkowych.

Należy zauważyć również, że pomoc de minimis jest najczęściej udzielana, na podstawie 
decyzji administracyjnej, gdzie kolejne etapy tego postępowania określają przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że brak spełniania przesłanek do udzielenia 
pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi podstawę do wydania negatywnej decyzji, a nie 
zawieszenia postępowania. 

   Z poważaniem 

Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu
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