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W ostatnią sobotę rząd zaprezentował nowy program społeczno-gospodarczy
który będzie dotyczył także rolników. Polski Ład, bo o nim mowa zakłada m.in.
zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego i przygotowanie ustawy o rodzinnych
gospodarstwach rolnych. Nowa strategia zakłada również zmniejszenie
biurokracji i wprowadzenie zmian w RHD.
Polski Ład to rządowy program reform, który ma na celu odbudowanie gospodarki i przezwyciężenie
skutków wywołanych przez pandemię COVID-19. Szczegółowy jego zakres przedstawiono w sobotę
15 maja. Jeden z elementów Polskiego Ładu nosi nazwę ,,Polska – nasza ziemia”, a odnosi się
zarówno do rolników, jak i polskiego rolnictwa.
Przeczytaj również: Polski Ład dla rolników czyli jak z gospodarza zrobić krezusa!

Na pierwszym planie – ustawa o rodzinnych gospodarstwach
rolnych
W ramach Polskiego Ładu rząd składa rolnikom kilka propozycji. O pierwszej z nich wicepremier
Jarosław Kaczyński mówił następująco:
,,Ja na pierwszym planie postawiłbym ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym: nową
definicję, załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez
zrzekania się go, bez zbywania go. To dzisiaj często bardzo poważna bariera dla ludzi już
zmęczonych, którzy mają następców czy to naturalnych, czy też innych. I to naprawdę bardzo
bardzo ważne.”

Kodeks rolny
Co jeszcze oznacza Polski Ład dla rolników i jakie zmiany mają wejść w życie? Oprócz wspomnianej
ustawy rząd chce wprowadzić Kodeks rolny, który ma uregulować zasady i podstawowe prawa
związane z gospodarstwem rolnym. Szczególnie ma skupiać się na oddzieleniu małych gospodarstw
od farm rolnych.

Polski Ład – wyższe stawki dopłat do paliwa rolniczego i nowy
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system rozliczeń
Kolejna propozycja skierowana w stronę rolników zakłada natomiast zwiększenie stawek dopłat do
paliwa rolniczego. Rząd proponuje, aby stawka została podniesiona ze 100 zł do 110 zł za 1 ha.
Ponadto, planuje się wprowadzenie nowego systemu rozliczeń, który ma być odpowiedni zarówno dla
rolnika, jak i dla państwa.

Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego
Polski Ład dla rolników zakłada również uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, które polega na
umożliwieniu sprzedaży wysyłkowej wytworzonych produktów na terenie całego kraju. Przypomnijmy,
że obecnie istnieje możliwość sprzedaży tylko na terenie województwa w którym odbywa się
produkcja i w sąsiednim województwie.

Polski Ład dla rolników – pozostałe propozycje
Jak podaje TVP Info Polski Ład ma uwzględniać także skierowanie zachęt dla rolników, którzy
zdecydują się na wprowadzenie w swoim gospodarstwie technologii redukujących koszty np.
w ramach rolnictwa precyzyjnego.
W ramach programu ma też powstać Fundusz Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla rolników.
Ma on ograniczyć zarówno ryzyka w produkcji, jak i koszty związane z ubezpieczeniami. W tym
przypadku ma być wykorzystany mechanizm Funduszy Wzajemnych w celu zaproponowania nowych
rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem w produkcji rolnej.
Czytaj również: Puda o pieniądzach na rolnictwo i wsparciu rodzinnych gospodarstw
Źródło: PiS; TVP Info; PAP
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