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Podsumowanie roku pracy  

ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

 

 

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” 

Zniesiono obowiązek ubezpieczenia w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. 

Więcej gospodarstw upoważnionych do wsparcia − gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 

od 10 tys. euro do 13 tys. euro. 

 

„Premie dla młodych rolników” 

Podniesiono kwoty premii ze 100 000 zł do 150 000 zł. 

 

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 

Podniesiono kwoty premii ze 100 000 zł do: 

150 000 zł – w przypadku zatrudnienia 1 osoby (w tym samozatrudnienie); 

200 000 zł – w przypadku zatrudnienia 2 osób; 

250 000 zł – w przypadku zatrudnienia 3 i więcej osób. 

 

Nowe działanie: Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 

Zachęcanie i wsparcie rolników do prowadzenia produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem 

podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt w sektorach świń i bydła (krów). 

 

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022 

Budżet − ok. 23,6 mln euro na: 

- poprawę warunków produkcji (np. pomoc techniczną, zwalczanie warrozy, przemieszczanie 

i odnowę uli); 

- poprawę wprowadzania do obrotu produktów pszczelich (np. analizę produktów, badania i 

monitoring rynku). 

 

Program dla szkół 2019/2020 

Budżet − 238,2 mln zł na: 

- bezpłatne dostarczanie produktów mlecznych i owocowo-warzywnych do ok. 1,8 mln dzieci  

z klas I-V w szkołach podstawowych; 

- realizację wśród nich działań edukacyjnych z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania się. 
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Największa w historii pomoc suszowa  

▪ 268 140 producentom rolnym wypłacono w formie dotacji pomoc w wysokości ponad 2 mld 

zł; 

▪ 565 prowadzącym chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych wypłacono w 

formie dotacji pomoc w wysokości 11,1 mln zł, 

 

Paliwo rolnicze 

Wypłacono blisko 911 mln zł (910 612 699,62 zł) jako zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.  

Od 2019 r.: 

- z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych zwiększono limit zużywanego oleju 

napędowego na 1 ha użytków rolnych; 

- wprowadzono limit zużycia oleju napędowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę 

przeliczeniową (DJP) w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub 

hodowli bydła. 

 

Ułatwienia w handlu i produkcji 

Od dnia 1 stycznia 2019 r.: 

1. Rolnicy mogą sprzedawać wytworzoną żywność nie tylko konsumentom, lecz również 

lokalnym sklepom, restauracjom i stołówkom. 

2. Ograniczono procedury administracyjne − jedynie rejestracja − MOL.  

3. Z  20 tys. zł 40 tys. zł  zwiększono kwotę zwolnioną od podatku. Powyżej tej kwoty tylko 

2% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.  

4. Wprowadzono wsparcie w ramach PROW dla podmiotów prowadzących rolniczy handel 

detaliczny.  

5. Liczba podmiotów prowadzących: 

a.  rolniczy handel detaliczny (RHD) – produktami pochodzenia roślinnego – 604 

(wzrost  

o ok. 93% w stosunku do 2018 r.); 

b. produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną – 3 621 (wzrost o ok. 

125%  

w stosunku do 2018 r.); 

c. sprzedaż bezpośrednią – 10 492 (wzrost o ok. 10% w stosunku do 2018 r.). 
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Procedowany jest projekt rozporządzenia, które określi wymagania weterynaryjne dla rzeźni o 

małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw. Podpisanie rozporządzenia 

planowane jest na grudzień 2019 roku. 

 

 

Ułatwienia w obrocie ziemią 

-  rozszerzony został katalog przypadków, w których nabywcami nieruchomości rolnych o 

powierzchni mniejszej niż 1 ha mogą być podmioty nieposiadające statusu rolnika 

indywidualnego. Osoby takie będą mogły nabywać nieruchomości rolne, w wyniku zniesienia 

współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku.  

Rozszerzony został katalog osób bliskich, które mogą nabywać nieruchomości rolne bez 

ograniczeń  

(o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów),  

- zmniejszony został z 10 lat do 5 lat okres, przez który nabywca nieruchomości rolnej jest 

obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość, 

a nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 

- KOWR będzie mógł nabywać oraz obejmować na własność Skarbu Państwa akcje lub 

udziały  

w spółkach prawa handlowego, nieruchomości, czy też przedsiębiorstwa. 

 

 

Spółki wodne 

40 mln zł na rok 2019 dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z 

utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. 

 

 

Aktywne poszukiwanie nowych rynków 

Uzgadniano świadectwa dla poszczególnych produktów.  

- do eksportu do Brazylii zatwierdzone zostały 24 zakłady mleczarskie; 

-  jabłek do Kostaryki; 

-  umożliwiono eksport ziarna pszenicy do Meksyku; 

- uzgodniono warunki eksportu jabłek do Kolumbii i Tajwanu. 

Podpisano memoranda i porozumienia o współpracy w dziedzinie rolnictwa z krajami 

trzecimi, m.in. z ChRL, Republiką Białorusi, Ukrainą, Azerbejdżanem. 
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Poprawa jakości gleb 

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

przyjął program priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb 

poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb 

zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. 

 

 

Jakość żywności 

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w jednej inspekcji 

Od 2020 r. planowane jest przeniesienie zadań kontrolnych Inspekcji Handlowej związanych  

z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, do Inspekcji 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Planowany termin wejścia 

przepisów w życie to  1  stycznia 2020 r. 

Oznaczenie kraju pochodzenia 

Od 26 maja 2019 r. informacja o państwie pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi tego 

państwa. Wymagana jest w obrocie detalicznym ziemniaków pakowanych (z wyłączeniem 

tych których opakowania oznakowano logo „Produkt polski”) jak i sprzedawanych „na 

wagę”.  

 

 

Legislacja 

Ogłoszonych zostało 18 ustaw oraz 1 rozporządzenie Rady Ministrów. 

 

 

Działania horyzontalne 

Został opracowany i przekazany do konsultacji Projekt Strategii zrównoważonego rozwoju 

wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.  

 

Strategia uwzględnia aktualne wyzwania i możliwości rozwojowe, wskazując na strategiczne 

kierunki interwencji i listę działań jakie będą podejmowane z wykorzystaniem funduszy 

krajowych i unijnych w kolejnej perspektywie finansowej.  

 


