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Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgłaszają się rozgoryczeni rolnicy, którzy chcieliby skorzystać z 
którejkolwiek z form wsparcia przewidzianych w kolejnych „tarczach antykryzysowych”. W szczególności 
nasze niezrozumienie budzi fakt, iż rolnicy jako grupa prowadząca działalność gospodarczą została 
pozbawiona prawa do skorzystania z pożyczek dla mikroprzedsiębiorców lub dofinansowania kosztów 
działalności zastrzeżonej dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców. Monitoring rynków rolnych, 
który prowadzimy jasno wskazuje na spadki cen i trudności w sprzedaży takich produktów jak żywiec 
wołowy, żywiec wieprzowy czy drób, kwiaty, nowalijki, rozsady warzyw. Również mleczarnie ograniczają 
skup mleka lub obniżają ceny. Rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, podobnie jak cała branża 
turystyczna zostali w praktyce bez żadnych dochodów. Gospodarstwa prowadzące sprzedaż 
bezpośrednią lub rolniczy handel detaliczny, ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się czy też 
zamknięcie lokalnych ryneczków nie byli w stanie prowadzić swojej sprzedaży. Ta sytuacja sprawia, że 
dochody rolników znacząco spadają, co jednoznacznie kwalifikuje ich do otrzymania takiej pomocy. 

Analizując zgłoszony problem, Wielkopolska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, że działalność 
rolnicza spełnia kryteria działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zorganizowana 
działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, natomiast według przepisu 
art. 4 ust. 1 tejże ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność 
gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, że rolnicy, prowadząc działalność rolniczą, prowadzą ją we 
własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany w celach zarobkowych. Wszystkie zatem przesłanki 
przewidziane powyżej przytoczonych przepisach są spełnione. Co więcej, potwierdza to sam 
ustawodawca w art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców stanowiąc, iż przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1)    działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
2)    wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w 
gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 
3)    wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina 
w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i 
rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1159 i 1629); 
4)    działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.); 
5)    działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212 oraz z 2019 r. poz. 693), które spełniają warunki, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy. 

Toteż mając na uwadze powyższe uprawnione pozostaje stwierdzenie, że rolnicy są 
przedsiębiorcami i prowadząc działalność rolniczą, prowadzą tym samym działalność gospodarczą, tyle 
że nie podlega ona reżimowi ustawy Prawo przedsiębiorców, w szczególności w jego dalszej części (art. 7 
i następne ustawy). W art. 7 Prawa przedsiębiorców sformułowano definicje legalne m.in. takich pojęć 
jak "mikroprzedsiębiorca" oraz "mały" i "średni przedsiębiorca". Kwestia ta ma kluczowe znaczenie w 
kontekście problematyki poruszonej przez wnioskodawczynię, tj. możliwości skorzystania ze wsparcia 
przedsiębiorców w ramach kolejnych "tarcz antykryzysowych" w dobie pandemii koronawirusa.  



Stosownie bowiem do art. 15zzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.) starosta może, na 
podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w 
rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 
COVID-19. W ust. 5 tego art. doprecyzowano, że dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być 
przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów 
ustawy - Prawo przedsiębiorców. Podobnie rzecz się przedstawia na gruncie możliwości ubiegania się o 
umarzalną pożyczkę, przy czym tę możliwość zarezerwowano wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców (vide 
art. 15zzd). 

Zastosowanie powyższych kryteriów sprawia, że rolnicy ustawowo podlegają wyłączeniu z kręgu 
podmiotów uprawnionych do otrzymania ww. form wsparcia, albowiem nie należą oni do podmiotów, o 
których mowa w art. 7 Prawa przedsiębiorców. Rezultat ów jest konsekwencją przyjęcia przez 
ustawodawcę w art. 6 Prawa przedsiębiorców, że przepisy tej ustawy nie stosuje się do rolników. 

Stąd też koniecznym staje się podjęcie inicjatywy legislacyjnej ukierunkowanej na zmianę ww. 
przepisów specustawy w sposób zapewniającej wsparcie także producentom rolnym jako prowadzącym 
działalność gospodarczą. 


