
Szanowni Państwo, 
Polscy rolnicy oraz mieszkańcy polskiej wsi zasługują  
na silne i konkretne wsparcie ze strony państwa.
Zwiększenie dochodów z produkcji rolnej i uczynienie  
z polskiej wsi lepszego miejsca do życia na co dzień  
– to nasze zobowiązanie.
Od zwiększenia dofinansowania do paliwa rolniczego, 
rozwoju rolniczego handlu detalicznego, po wymierne 
wsparcie wiejskiej samorządności, którą symbolizują 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej czy Koła Gospodyń 
Wiejskich. To wszystko dobrze służy mieszkańcom 
terenów wiejskich i wszystkim Polakom.
Tak samo: 500 plus, wyprawka szkolna, obniżenie  
wieku emerytalnego czy Emerytura plus.
Sporo udało się już osiągnąć, ale 
wiemy też jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia. Zapewniam, uczynimy 
wszystko, żeby polskie rolnictwo 
stało się jednym z motorów rozwoju 
gospodarczego Polski, a mieszkańcy 
polskiej wsi cieszyli się rosnącym 
bezpieczeństwem finansowym 
swoich rodzin.



 Co dla rolników zrobił rząd      Prawa i Sprawiedliwości
PLAN DLA WSI:  
Ułatwienia w handlu i większe środki  
przeznaczone na dofinansowanie 

1,18 mld dofinansowania do paliwa rolniczego: zwiększenie 
limitu do 100 l/ha, objęcie dofinansowaniem hodowców bydła.

Dwukrotne zwiększenie limitu (do 40 tys zł) sprzedaży 
zwolnionej z podatku w ramach rolniczego handlu 
detalicznego.

Podniesienie limitu do 500 tys. zł dla wsparcia w ramach 
małego przetwórstwa w ramach PROW 2014-2020.

Likwidacja zezwoleń na sprzedaż bezpośrednią w ramach 
działalności małej, lokalnej, ograniczonej (MOL).

Ustawowe eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu 
surowcami rolnymi i żywnością. 

Ochrona rolników przed nieuczciwymi odbiorcami: 
ułatwienie procedury zgłaszania nadużyć i anonimowość 
osoby skarżącej.

Odbudowywanie spółdzielni rolniczych: zwolnienia 
podatkowe i poprawa pozycji rolników względem dużych 
odbiorców.

Ochrona ziemi rolnej 

Skuteczne ustawowe ukrócenie spekulacji polską ziemią rolną.

Prace nad poprawieniem ustawy tak, by dopuszczalna była 
sprzedaż ziemi do 1 ha osobom niebędącym rolnikami.



 Co dla rolników zrobił rząd      Prawa i Sprawiedliwości
Szybsza i większa pomoc państwa 

2,215 mld zł na pomoc suszową w 2018 r. To największa pomoc 
suszowa w Europie.

Szybka zmiana przepisów po to, by pomoc suszową uzyskali 
także hodowcy zwierząt.

Dwukrotne przedłużenie terminów składania wniosków  
o pomoc suszową – by żaden rolnik nie został bez pomocy.

Pomoc w restrukturyzacji zadłużenia dla rolników, którzy 
stracili zdolność płatniczą: preferencyjny kredyt, pożyczka 
z ARiMR, gwarancja KOWR, przejęcie zadłużenia przez KOWR.

Wprowadzenie zmian w zasadach uzyskiwania dopłat 
w wysokości 65% do stawek ubezpieczenia. 

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – szansa na zwiększenie 
powierzchni upraw ubezpieczonych od skutków suszy.

Zwiększenie kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu 
wypadku przy pracy rolniczej (z 700 do 809 zł za każdy % 
stałego uszczerbku na zdrowiu).

 
Wsparcie rodzin rolniczych 

Program 500+, z którego aż 60% środków trafia do rodzin 
mieszkających na wsi.

Rozporządzalny dochód rodziny na wsi wzrósł aż o 10% 
i zlikwidowane zostało zjawisko skrajnego ubóstwa dzieci. 

Od lipca 2019 – 500+ także na pierwsze dziecko!

Przywrócenie wieku emerytalnego z 67 lat do 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn.

Podwyższenie minimalnych  świadczeń emerytalno-
rentowych do 1100 zł.



Liczba kobiet w 5 000 KGW 
zarejestrowanych 

w 2018 r.

samodzielność

Suma przekazana  
w ciągu 16 dni 

w 2018 r.

możliwość
finansowania

Realne wsparcie  
dla jednego Koła. 

możliwość gromadzenia 
majątku i prowadzenia 

działalności gospodarczej.

5 000 
PLN

16 MLN 
PLN100 000

Rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie wspiera obszary wiejskie,  
m.in. poprzez wprowadzenie w Ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich 
możliwości uzyskania przez KGW osobowości prawnej.

Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej KGW zyskały:

Dodatkowe udogodnienia: 
Dochody KGW przeznaczone na działalność statutową są:
- zwolnione z podatku, z uproszczoną ewidencją (do 100 000 zł),
- bez kasy fiskalnej i podatku VAT (do 200 000 zł),
- bez deklaracji podatkowych (CIT-8 i CIT-8/0),

A ponadto: 
-  KGW mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach konkursów, dotacji 

(rządowe, samorządowe, europejskie) i innych źródeł (darowizny, spadki, zapisy),
- mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej,
-  zyskały opiekę pełnomocnika ds. KGW w biurach powiatowych ARiMR oraz 

Pełnomocnika Rządu ds. MŚP.

Kolejne kroki: 
- nowelizacja ustawy, aby KGW mogły być zakładane w małych miastach, 
- w ramach budżetu do KGW trafi 3 razy więcej środków niż w 2018 r.,
- oraz możliwość uzyskania Karta KGW, czy powołanie Krajowej Rady KGW. 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH  
– KOBIETY GOSPODARNE I WYJĄTKOWE 


