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Rodzinne gospodarstwa rolne - czas na zmiany w ustawie
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MRiRW chce zadbać o małe i średnie, a przede wszystkim rodzinne
gospodarstwa rolne. Tak wynika z ostatniego wywiadu ministra Pudy,
podczas którego szef resortu rolnictwa zdradził szczegóły ustawy nad którą
obecnie trwają prace.
Minister rolnictwa Grzegorz Puda obejmując urząd zapowiedział, że zajmie się wzmacnianiem
rodzinnych gospodarstw rolnych. W 2021 r. nadal pozostaje to dla szefa resortu rolnictwa priorytetem,
o czym wspomniał podczas wywiadu na antenie TVP 1.

Rodzinne gospodarstwa rolne ważne dlatego należy je wspierać
Minister Puda podkreślił, że rodzinne gospodarstwa rolne są niezwykle ważne, ponieważ zapewniają
bezpieczeństwo żywnościowe. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że rolnicy prowadzący takie
gospodarstwa są źródłem kapitału finansowego, społecznego, oraz kulturowego. Dlatego należy
skierować w ich stronę należyte wsparcie. Chcemy, by małe i średnie gospodarstwa rolne były tymi,
które odczują rzeczywiste wsparcie państwa – podkreślił Grzegorz Puda.
Oglądaj wideo – Polskie gospodarstwa nie dają zarobić
Mniejsze gospodarstwa mają zostać wzmocnione, jednak jak wspomniał szef resortu rolnictwa nie
odbędzie się to kosztem dużych gospodarstw. Na jakie wsparcie mogą w takim razie liczyć rodzinne
gospodarstwa rolne?

Główne cele ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych
Jednym z głównych założeń ustawy jest upodmiotowienie gospodarstw rolnych. Chodzi w tym
przypadku m.in. o regulację kwestii związanych z dziedziczeniem, czy przekazywaniem spadku.
Minister Puda wyjaśnił to następująco – Rolnicy, którzy zapracowali swoją ciężką pracą przez wiele
lat na swoją emeryturę, otrzymali tę emeryturę niezależnie od tego, czy to gospodarstwo dalej
będzie w ich rękach, czy w rękach ich spadkobierców, ich dzieci.
Przeczytaj artykuł – Prowadzenie gospodarstwa rolnego w Polsce się nie opłaca?
Ułatwienia mają również nastąpić w przypadku dochodzenia roszczeń, o czym wspomniał szef
resortu rolnictwa – Chcemy, by ta ustawa wprowadziła rozwiązania ułatwiające dochodzenie
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roszczeń związanych przede wszystkim z postępowaniem, prowadzeniem gospodarstw rolnych.
Minister rolnictwa podkreślił, że projekt ustawy skierowany jest także do młodych rolników –
Priorytetem jest, żeby gospodarstwo rolne miało swojego następcę, dlatego ważne jest, żeby
zachęcić młodych do pozostania na wsi.
Ponadto, rodzinne gospodarstwa rolne po wprowadzeniu nowej ustawy będą mogły w łatwiejszy
sposób pozyskiwać dofinansowania pochodzące z różnych źródeł np. z funduszy europejskich, czy
krajowych.
Czytaj również: Bezpieczeństwo żywnościowe w czasie pandemii tematem Berlińskiego Szczytu

Gospodarstwo rodzinne
Czym obecnie jest gospodarstwo rodzinne? Jakie kryteria należy spełnić by gospodarstwo rolne było
gospodarstwem rodzinnym?
Zgodnie z aktem prawnym – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1655). Za gospodarstwo rodzinne uważa się takie gospodarstwo rolne, które musi
być prowadzone przez rolnika indywidualnego. Ponadto w tym gospodarstwie rolnym oraz
łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Czytaj również – Komisarz Janusz Wojciechowski podkreśla szczególną rolę rodzinnych
gospodarstw rolnych w projektowanej polityce Zielonego Ładu. Dostrzega dużą szansę w rozwoju
rolnictwa unijnego opartego na niewielkich gospodarstwach rolnych, o ile szansa ta zostanie mądrze
wykorzystana.

Młody rolnik 2023-2027
Z rodzinnymi gospodarstwami rolnymi są łączą się przyszłe przejęcia w drodze sukcesji. Aby
gospodarstwa mogły się rozwijać kluczowe jest zapewnienie dobrej perspektywy i płaszczyzny
ożywienia dla młodych rolników. W projekcie planu strategicznego nowej WPR (Wspólna Polityka
Rolna) na lata 2023-2027 temu zagadnieniu poświęca się sporo uwagi. Podczas konsultacji
społecznych dot. planu WPR 2023-2027 rolnicy mogą zgłaszać własne propozycje. Z pewnością
warto poświęcić chwilę uwagi i zapoznać się z przeprowadzoną analizą mocnych i słabych stron
przyciągania młodych rolników na tle szans i zagrożeń w odniesieniu do wdrażania nowego planu
WPR . Jedną z wymienianych szans są właśnie rodzinne formy użytkowania gruntów rolnych. Więcej
na temat szans i zagrożeń dla młodych rolników w rozwoju gospodarstw rolnych oraz ich mocnych
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i słabych stron w artykule – Szanse młodych rolników w planie strategicznym WPR. Czy rodzinne
gospodarstwa rolne mogą być szansą na rozwój polskiego rolnictwa?
Źródło: PAP;TVP , ISAP, MRiRW, agrofakt.pl

Na koniec sprawdź – Nowa pomoc dla nowych grup i organizacji producentów rolnych 2021.
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