
 
14,5 miliardów złotych
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

 
• Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyśpieszono wypłaty 

dopłat bezpośrednich.
Ze względu na suszę do końca listopada do rolników trafi 
11 miliardów złotych płatności bezpośrednich.

•

1,18 miliarda złotych
DOFINANSOWANIA DO PALIWA ROLNICZEGO 

 • Od stycznia 2019 roku obowiązuje zwiększony z 86 do 100 litrów 
zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa na każdy hektar. 

 • Wprowadzamy historyczne wsparcie dla producentów bydła poprzez 
zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów 
na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową (1 DJP).

  

1,5 miliarda złotych
NAJWIĘKSZA POMOC SUSZOWA W HISTORII

 • 1000 zł do hektara upraw rolnych, gdy straty wynoszą co najmniej 70%. 
500 zł do hektara na powierzchnię upraw rolnych, gdy straty wynoszą 
od 30% do 70% danej uprawy. 

300 zł na każdy hektar stawów rybnych dla prowadzących chów 
lub hodowlę ryb słodkowodnych. 

Poszkodowani susza mogą również liczyć na: 

•

•

Zmieniliśmy przepisy, tak by powyższą pomoc otrzymali również 
hodowcy zwierząt.

spłatę przez ARiMR oprocentowania kredytów za okres prolongaty, 
kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej,
poręczenia i gwarancje spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych,
pomoc w opłaceniu bieżących składek ubezpieczeń,
odroczenia i rozłożenia na raty płatności za grunty dzierżawne w KOWR, 
ulgi w podatku rolnym na wniosek rolników do wójtów, burmistrzów 
lub prezydentów miast.

•
•

•

•
•
•

Realizacja Planu Dla Wsi
Ochrona/Wsparcie/Rozwój

 
ZNAKOWANIE PRODUKTÓW BEZ GMO

 • Oznaczanie produktów wolnych od GMO, będzie informacją szczególnie 
ważną dla konsumentów, którzy chcą spożywać żywność wysokiej jakości 
bez składników modyfikowanych genetycznie. Konsumenci mają prawo 
wyboru jakiej chcą żywności.

OZNACZENIE KRAJU POCHODZENIA ŻYWNOŚCI
 • Sprzedaż owoców i warzyw bez oznakowania kraju pochodzenia lub 

fałszowanie kraju pochodzenia podlega karze do wysokości 
pięciokrotności dochodów uzyskanych ze sprzedaży takich produktów. 
Niezapowiedziane kontrole na rynkach hurtowych i kontrole na granicach 
eliminują oszustwa i wprowadzanie na rynek żywności niskiej jakości.

•

KONIEC NIEUCZCIWYCH PRAKTYK W HANDLU 
SUROWCAMI ROLNYMI I ŻYWNOŚCIĄ

 • Przepisami ustawy objęto wszystkie relacje handlowe z wykorzystaniem 
przewagi jednej ze stron pomiędzy dostawcą a nabywcą w całym 
łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności. 
Ułatwiono procedurę zgłaszania zawiadomienia i wprowadzono 
zachowanie anonimowości strony skarżącej.  
Wykorzystywanie nieuczciwie przewagi kontraktowej w relacjach 
handlowych zostanie wyeliminowane.

•

•

 TRWA WALKA Z ASF
 • Zwiększamy odstrzał dzików. 
Uruchomiliśmy dotacje do bioasekuracji i do zaprzestania produkcji. 
Restrykcje wokół ognisk są w wielu gminach uchylane w wyniku 
zniwelowania zagrożenia wystąpienia choroby. 
Zdrowy żywiec wieprzowy ze stref zapowietrzonych przeznaczamy 
na zwiększenie rezerw strategicznych skarbu państwa.

•

•

•

Realizacja Planu Dla Wsi
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ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA
 • Możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej żywności 

została rozszerzona i obejmuje sprzedaż bezpośrednio do restauracji, stołówek, 
gospodarstw agroturystycznych, lokalnych sklepów itp.
Kwota wolna od podatku to 40 000 zł dla żywności sprzedawanej w ramach 
Rolniczego Handlu Detalicznego. Dla nadwyżki tej kwoty podatek wyniesie 2%.
Sprzedaż detaliczna nie wymaga zezwolenia, tylko zgłoszenia do odpowiedniej 
inspekcji.

 
•

•

  

UŁATWIENIA DLA PRZETWÓRSTWA I SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

 • Wprowadzamy ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej, przetwarzania i sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności Marginalnej, Lokalnej 
Ograniczonej -  MOL.
Znosimy obowiązek sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi 
weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. 
Prowadzący taką działalność są zobowiązani jedynie do złożenia wniosku o wpis 
do rejestru zakładów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W czerwcu wprowadziliśmy zmiany w PROW z przeznaczeniem środków dla 
rozpoczynających i wykonujących działalność przetwórczą produktów rolnych 
w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

•

•

•

NIEZALEŻNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

 • Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich jest odpowiedzią na oczekiwania około 
miliona kobiet, aktywnie działających na wielu polach życia społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego na obszarach wiejskich. 
Nadajemy osobowość prawną KGW i tym możliwość aplikowania do różnych 
projektów wsparcia na poziomie lokalnym i regionalnym.
Ustawa proponuje wzorcowy statut KGW, również dla istniejących już KGW. 
Prowadząc bardzo uproszczoną ewidencję, KGW mogą prowadzić działalność 
gospodarczą a także uzyskać na swoją działalność dotację celową min. 3000 zł.

•

•

PROMOCJA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE

 

• Skutecznie poszukujemy nowych rynków zbytu na polską żywność.
Wyznaczyliśmy priorytetowe rynki, na których oprócz aktywnej promocji 
polskiej żywności będą obecni radcy ds. rolnych.
Trwa nabór na kolejne stanowiska radców ds. rolnych w placówkach 
zagranicznych RP.

•

•

ULGI PODATKOWE PRZY TWORZENIU SPÓŁDZIELNI
 • W październiku 2018 roku przywracamy spółdzielczości rolniczej zdrowe zasady 

funkcjonowania umacniając pozycję rolników na rynku. 
Ulgi w podatku dochodowym i podatku od nieruchomości oraz ułatwienia 
w przetwórstwie, handlu i usługach rolniczych, otwierają ogromne możliwości 
eksportowe i rozwoju polskiego rolnictwa.

•

SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT 
 • 29 sierpnia 2018 roku posiadacze zwierząt uzyskali możliwość bezpośredniego 

zgłaszania wszystkich zdarzeń dotyczących bydła, owiec, kóz i świń przez internet.

IRZ+

PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA
 • 21 września 2018 roku wszedł w życie program mający na celu rozwiązanie 

problemów dotykających branżę produkcji, obrotu i przetwórstwa ziemniaka. 
Od sezonu uprawnego 2020 r. obowiązywać będzie wysadzanie ziemniaków 
wolnych od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

 
•

ROZWIJAMY PRODUKCJĘ POLSKIEGO BIAŁKA

 • Wykorzystanie białka krajowego do produkcji pasz bez wykorzystania GMO
 i zagranicznego białka rozpoczyna proces zwiększania niezależności polskiej 
produkcji zwierzęcej od importu białka paszowego. 
To działanie da możliwość pozyskiwania docelowo ponad 4 mld złotych rocznie 
dodatkowych dochodów dla polskich gospodarstw. 

 

•

  

BIO

UŁATWIENIA W  ROZWOJU BIOGAZOWNI ROLNICZYCH
 • Wykorzystanie odpadowej biomasy ze źródeł rolniczych w biogazowniach, 

dzięki wykorzystaniu OZE, będzie istotnym wkładem w wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich. 
Wprowadzamy nową kategorię produktów nawozowych: tj. grupę „produktów 
pofermentacyjnych” pochodzących z biogazowni rolniczych.
Znosimy wymóg posiadania zezwolenia na wprowadzenie tego rodzaju 
produktów do obrotu.

•

•
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