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L.dz. 127/KK/2020

Warszawa, dnia 4 maja 2020 r.

Pan
Paweł BORYS
Prezes Zarządu
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
Szanowny Panie Prezesie,
Działając na podstawie art. 240 § 3 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. –
Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568), w imieniu Zarządu Krajowego
Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych zwracam się do Pana
Prezesa o wyjaśnienie niektórych regulacji zawartych w przepisach określających zasady korzystania z pomocy objętych tzw. Tarczą Finansową PFR.
W ostatnich dniach do Krajowego Związku napływają od zrzeszonych rolniczych
spółdzielni produkcyjnych niepokojące informacje, iż niektóre banki uczestniczące w
realizacji ww. pomocy finansowej odmawiają prawa do skorzystania z tej pomocy w
sytuacji, gdy dana spółdzielnia nie zatrudnia żadnej osoby na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu Kodeksu pracy), a pracę w niej wykonują wyłącznie członkowie
spółdzielni.
Odmawiając tej pomocy banki powołują się na materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju, a przede wszystkim na
przekazane bankom wyjaśnienia, w jaki sposób określić liczbę pracowników, aby ustalić czy dana firma należy do grona mikrofirm lub MŚP i może skorzystać z subwencji
w ramach Tarczy Finansowej PFR.
Z powyższych informacji i wyjaśnień wynika, że przy ustalaniu liczby osób zatrudnionych, niezbędnej do zaliczenia danego podmiotu do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy uwzględnia się nie tylko pracowników,
ale również osoby wykonujące na rzecz danego przedsiębiorcy umowy zlecenia lub
pracę nakładczą, współpracujące z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a nawet osoby pełniące w danej firmie funkcje członków rad nadzorczych, o
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ile ww. osoby zostały zgłoszone do ubezpieczeń emerytalno-rentowych z wymienionymi w objaśnieniach kodami ubezpieczenia.
Z niezrozumiałych dla nas powodów do grona osób uwzględnianych przy ustalaniu prawa do korzystania z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR nie zostały
zaliczone osoby wykonujące pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych w charakterze członka spółdzielni oraz inne osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż
stosunek pracy, niebędące członkami i wynagradzane jak członkowie spółdzielni, w
tym domownicy i kandydaci na członka. Osoby te są objęte ubezpieczeniem społecznym ZUS i zgłoszone do tego ubezpieczenia z kodami 0310 i 0320.
Należy wyjaśnić, że członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych wykonują
pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego, jakim jest deklaracja o przystąpieniu
do spółdzielni i nie mają do nich zastosowania przepisy o spółdzielczym stosunku pracy, gdyż te dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych w spółdzielniach pracy na podstawie art. 181-203 ustawy - Prawo spółdzielcze.
Według danych szacunkowych posiadanych przez Krajowy Związek osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
stanowią ok. 15-20% ogólnej liczby osób wykonujących pracę w tych spółdzielniach,
a zatem zdecydowaną większość stanowią członkowie i inne osoby pracujące na zasadach członkowskich.
Powstaje zatem pytanie – jakimi argumentami kierowano się w zarządzanej
przez Pana instytucji przy ustalaniu katalogu osób uwzględnianych przy zaliczaniu
danej firmy do poszczególnych kategorii przedsiębiorców, a w konsekwencji – do
możliwości korzystania z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i z jakich powodów wyłączono z niego rolnicze spółdzielnie produkcyjne zatrudniające wyłącznie
członków tych spółdzielni ?
W ocenie Zarządu Krajowego Związku decyzje podjęte przez Polski Fundusz
Rozwoju w przedmiotowej sprawie pomijają w całości inne przepisy określające zakres pomocy Państwa w obecnej kryzysowej sytuacji spowodowanej epidemią
COVID-19 zawarte w ustawie 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. z 2020 r. poz.
370, 567, 568 i 695), tj. w:
• art. 15g ust. 4
– pomoc z Funduszu Świadczeń Pracowniczych,
• art. 15zzb ust. 2 – pomoc z Funduszu Pracy.
Ww. przepisach jednoznacznie określono, że pomocą finansową na ochronę
miejsc pracy objęci są przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, ale również osoby, które wykonują pracę zarobkową na podstawie
innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią
produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego
tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnemu i rentowemu.
Powstaje kolejne pytanie – dlaczego w przepisach ustawowych członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i inne osoby wykonujące pracę na zasadach człon2

kostwa mogą korzystać z pomocy Państwa, a w regulacjach określonych przez PFR,
które miały stanowić dalsze rozszerzenie tej pomocy dla wszystkich przedsiębiorców,
osoby te nie zostały uwzględnione?
Dalsze utrzymywanie przyjętych przez PFR zasad doprowadzić może do paradoksalnych sytuacji, w których przykładowo:
•

spółdzielnia X zatrudniająca 8 pracowników i 30 członków, której obrót roczny
za 2019 r. wyniósł ok. 10 mln zł, spełnia kryteria małego przedsiębiorcy, a zatem
może skorzystać z subwencji przewidzianej dla MŚP, natomiast

•

spółdzielnia Y zatrudniająca wyłącznie 40 członków z obrotem rocznym za 2019
r. w wysokości ok. 10 mln zł nie może skorzystać w ogóle z subwencji, gdyż nie
zatrudnia żadnej osoby na podstawie stosunku pracy.
Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane wyżej regulacje dyskryminują zdecydowaną
większość przedsiębiorców prowadzących działalność w formie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, zwracam się do Pana Prezesa z postulatem o dokładne przeanalizowanie przedmiotowej sprawy i podjęcie pilnych decyzji o zmianie tych niekorzystnych
przepisów.
Konieczność podjęcia tych decyzji jest szczególnie istotna również z tego względu, że spółdzielnie rolnicze ponoszą znaczne straty nie tylko z powodu epidemii
COVID-19, ale również – w najbliższej perspektywie – z powodu suszy na obszarze
całego kraju.
Wyłączenie tych spółdzielni z możliwości korzystania ze wsparcia finansowego
w ramach Tarczy Finansowej PFR pozostawałoby w sprzeczności z deklaracją Rządu
RP o udzieleniu pomocy wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od formy organizacyjnej i zakresu prowadzonej przez nich działalności.
W ocenie Zarządu Krajowego Związku regulacje określone przez PFR w przedmiotowej sprawie mogą naruszać również zasadę proporcjonalności określoną w art.
31 ust. 3 Konstytucji RP.
Informuję, że powyższe pismo przesłałem również na ręce Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Prezesa Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej Pana Mieczysława Grodzkiego, z prośbą o udzielenie wsparcia dla
starań naszego Związku.
Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu
Krzysztof Kokoszkiecz
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