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Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. w zakresie 
dotyczącym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. środki budżetowe dla Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (zwanego dalej KOWR) przedstawiają się następująco: 

 

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA                                                71 096 tys. zł 

 

Środki finansowe dla KOWR z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(MRiRW)  

część 33 – Rozwój wsi – limit wydatków:                                 4 950 tys. zł 

na pomoc techniczną w ramach PROW 2014-2020                          4 950 tys. zł 

(finansowanie pomocy technicznej PROW 2014-2020 w kwocie 3 149 tys. zł, 

współfinansowanie pomocy technicznej PROW 2014-2020 w kwocie 1 801 tys. zł)  

   

Środki finansowe dla KOWR z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (MRPiPS)  

 część 44 – Zabezpieczenia społeczne:                                    66 146 tys. zł 

Dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

      2014-2020 (PO PŻ 2014-2020): 

- na pomoc techniczną                                                           7 646 tys. zł 

(finansowanie pomocy technicznej POPŻ 2014-2020 w kwocie 6 500 tys. zł  

i współfinansowanie pomocy technicznej POPŻ 2014-2020 w kwocie 1 146 

tys. zł) 

  z tego przeznaczono na: 

             - wydatki bieżące                                                               3 088 tys. zł 

               (materiały, usługi obce, pozostałe wydatki)     

             - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                        4 558 tys. zł 

 

 - na wydatki na PO PŻ 2014-2020                                         21 585 tys. zł 

         (współfinansowanie z budżetu państwa)   
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(zakup artykułów spożywczych,  koszty administracyjne, magazynowania 

i transportu oraz środki towarzyszące ponoszone przez organizacje 

partnerskie). 

Po wykorzystaniu w/w przyznanych KOWR limitów MRPiPS będzie 

występować o uruchomienie środków z rezerwy celowej na 2020 r.  

– część 83: 

w ramach budżetu państwa: 36 915 tys. zł 

-  na wydatki na  PO PŻ 2014-2020 36 915 tys. zł 

 

      

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                           331 500 tys. zł 

 

część 44 – Zabezpieczenia społeczne: 

- na wydatki na PO PŻ 2014-2020                                                          122 309 tys. zł 

Po wykorzystaniu w/w przyznanych KOWR limitów MRPiPS będzie występować 

o uruchomienie środków z rezerwy celowej na 2020 r.  

– część 83: 

w ramach budżetu środków europejskich:                                      209 191 tys. zł 

- na wydatki na PO PŻ 2014-2020                                                 209 191 tys. zł 

   

POZOSTAŁE WYDATKI   

Środki finansowe dla KOWR z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

część 33 – Rozwój wsi:   Środki na koszty funkcjonowania KOWR      507 400 tys. zł 

Środki finansowe dla KOWR pozostałe                                                     10 570 tys. zł 

- z tytułu obsługi przez KOWR funduszy promocji produktów rolno-spożywczych 

                                                                                                           2 509 tys. zł, 

- środki własne KOWR                                                                       8 061 tys. zł 
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Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków KOWR na 2020 r. 

 

Część A. 
 

 I.      STAN NA POCZĄTEK ROKU:   

1. Środki obrotowe, w tym: 

1.1. Środki pieniężne 

1.2. Należności krótkoterminowe 

1.3. Zapasy 

2. Należności długoterminowe 

3. Zobowiązania  

 

8 154 

8 117 

0 

37 

1 932 

15 245 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

 
II. PRZYCHODY OGÓŁEM  wyniosą 686 639 tys. zł, z tego: 

Przychody KOWR stanowią: 

 przychody z prowadzonej działalności 10 266 tys. zł, 

 dotacje z budżetu państwa w wysokości 156 490 tys. zł ( dotację 

celową w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 w wysokości  

4 950 tys. zł, dotację celową w ramach pomocy technicznej PO PŻ 2014-2020 

w wysokości  7 646 tys. zł, środki budżetowe na realizację Operacji I i Operacji 

II PO PŻ 2014-2020 w wysokości 143 894 tys. zł), 

 środki od innych jednostek sektora w wysokości 4 614 tys. zł, 

 pozostałe przychody 515 269 tys. zł, w tym środki na koszty 

funkcjonowania KOWR z ZWRSP 507 400 tys. zł, 

1.  Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 

1.3 Pozostałe  

Pozycja obejmuje przychody z Funduszy Promocji Produktów 
Rolno – Spożywczych – 2 509 tys. zł planowane do uzyskania 
zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach 
promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. 2017 r., poz. 
2160 j.t.) - ujęta kwota przychodów z Funduszy Promocji nie 
przekracza poziomu 3,5% planowanych wpływów z funduszy 
oraz między innymi przychody  podnajmu powierzchni biurowej 
– 7 757 tys. zł. 

10 266 

10 266 

 

 

 

tys. zł 

tys. zł 

 

 

 

2. Dotacje z budżetu państwa  
Pozycja obejmuje dotację celową w ramach pomocy 
technicznej PROW 2014-2020 w wysokości 4 950 tys. zł; 
dotację celową w ramach pomocy technicznej PO PŻ 2014-

156 490 

 

 

tys. zł 
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2020 w wysokości 7 646 tys. zł; środki na realizację Operacji I i 
Operacji II PO PŻ 2014-2020 143 894 tys. zł. 

3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4. Środki od innych jednostek sektora finansów 
publicznych 

Pozycja obejmuje środki związane z projektem Platforma 
Żywnościowa realizowanym w ramach programu „Społeczny i 
gospodarczy rozwój Polski w ramach globalizujących się 
rynków” – GOSPOSTRATEG. Projekt jest realizowany przez 
KOWR w oparciu o umowę nr  Gospostrateg 
1/385521/2/NCBR/2018 zawartą 10.10.2018 r. między 
Narodowym Centrum Badań  
i Rozwoju (NCBR) a KOWR. 

 

0 

4 614 

 

tys. zł 

tys. zł 

5. Pozostałe przychody - w tym: 

5.1. Odsetki, w tym: 

Odsetki od depozytów u Ministra Finansów  

 

5.2. Środki otrzymane od jednostek sektora spoza 
sektora finansów publicznych 

5.3. Równowartość odpisów amortyzacyjnych 
Pozycja ta obejmuje rozliczenie dotacji na wydatki majątkowe z 
lat ubiegłych. Otrzymana dotacja celowa na wydatki majątkowe 
wstępnie zwiększa - zgodnie z zasadami wynikającymi z 
ustawy o rachunkowości - rozliczenia międzyokresowe 
przychodów, skąd odpisuje się je na dobro pozostałych 
przychodów operacyjnych stopniowo, równolegle do 
amortyzacji, sfinansowanych z nich środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych 

515 269 

70 

69 

 

0 

 

3 000 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

5.4. Środki na koszty funkcjonowania KOWR 

Pozycja obejmuje środki otrzymane z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) przeznaczone na koszty 
funkcjonowania KOWR.  

5.5. Pozostałe  

Pozycja obejmuje m.in. przychody z tytułu wierzytelności oraz 
odsetek od rachunków bankowych i lokat; rozwiązane rezerwy 
na odprawy emerytalno – rentowe. 

507 400 

 

 

4 799 

tys. zł 

 

 

tys. zł 

 

 
III. KOSZTY OGÓŁEM wyniosą 655 105 tys. zł, z tego: 
 
Szczegółowe uzasadnienie planowanego zakresu działań  w obszarze jej bieżącego 

funkcjonowania (z wyłączeniem „Amortyzacji”) przedstawiono w poz. Uzasadnienie 

planowanych wydatków na 2020 r. (część B). 
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1. Koszty funkcjonowania  wyniosą 370 592 tys. zł, z tego:   

1.1.  Amortyzacja 

 

15 000 tys. zł 

1.2.  Materiały i energia 

  

14 800 tys. zł 

1.3.  Usługi obce  

 

75 755 tys. zł 

1.4.  Wynagrodzenia, z tego:  

 

204 768 tys. zł 

1.4.1 osobowe  

1.4.2 bezosobowe 

1.4.3 pozostałe 

200 799 

3 969 

0 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

1.5.  Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

 

3 924 tys. zł  

1.6.  Składki, z tego na:   

 

40 331  tys. zł  

1.6.1 ubezpieczenie społeczne 

 

35 272 tys. zł 

1.6.2 Fundusz Pracy 

 

5 059 tys. zł 

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych 

 

0 tys. zł 

1.7.  Płatności odsetkowe wynikające  
z zaciągniętych zobowiązań 

1.8. Podatki i opłaty, w tym: 

1.8.1 podatek akcyzowy, 

1.8.2 podatek od towarów i usług (VAT), 

1.8.3 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

0 

 

4 030 

0 

2 913 

305 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 
 

1.8.4 podatki stanowiące źródło dochodów własnych 
jednostek samorządu terytorialnego 

687 tys. zł 

1.8.5 opłaty na rzecz budżetu państwa 

 

3 

 

tys. zł 
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1.9. Pozostałe koszty funkcjonowania  11 984 tys. zł 

2. Koszty realizacji zadań, w tym:  

Pozycja obejmuje:  

 działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-

spożywczych – 6 540 tys. zł,  

 wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-

spożywczego z zagranicą – 14 320 tys. zł, 

 płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa – 5 400 tys. zł, 

 wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, 

w szczególności w rolnictwie – 1 500 tys. zł, 

 wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie 

innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym – 7 940 tys. zł, 

 restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących 

gospodarstwa rolne – 100 000 tys. zł, 

 dopłaty krajowe do materiału siewnego – 54 tys. zł, 

 Operacja I i Operacja II PO PŻ 2014-2020 – 144 103 tys. zł 

279 857 tys. zł  

3. Pozostałe koszty, w tym 

3.1. Środki na wydatki majątkowe 

 

3.2. pozostałe 

 

4 656 

0 

 

4 656 

tys. zł  

tys. zł 

 

tys. zł 

IV. WYNIK BRUTTO (poz. II – III)  
 

31 534 tys. zł  

V. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSO-
WEGO 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych 

2. Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:  

2.1. Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki 
środków finansowych 

0 

 

0 

0 

0 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

 

VI. WYNIK NETTO 

 

31 534 tys. zł 

VII. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 

1. Dotacje ogółem, z tego: 

 

156 490 

 

tys. zł 
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1.1. – podmiotowa 

 

1.2. – przedmiotowa 

 

1.3. – celowa 
 

1.4. - celowa na finansowanie projektów z udziałem 
środków UE- bieżące 

             w tym: współfinansowanie  

1.5. - celowa na finansowanie projektów z udziałem 
środków UE-majątkowe 

 

1.6. - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

156 490 
 

24 532 
 

0 

 

 

0 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 
 

tys. zł 
 

tys. zł 

 

 

tys. zł 

 

VIII. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE  

 

45 000 tys. zł 

IX. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 

 

0 tys. zł 

 X.  STAN NA KONIEC ROKU:   

1. Środki obrotowe, w tym: 

 

1.1. Środki pieniężne 

 

1.2. Należności krótkoterminowe 

 

1.3. Zapasy 

 

2. Należności długoterminowe 

 

3. Zobowiązania  

8 125 

 

8 117 

 

0 

 

8 

 

1 932 

 

57 433   

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 
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Część B. 
 

I. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK 
ROKU: 

8 117 tys. zł 

 
II. DOCHODY KOWR wyniosą 679 074 tys. zł, z tego:   

1. Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: 

 

1.1. – podmiotowa 

 

1.2. – przedmiotowa 

 

1.3. – celowa 

 

1.4. - celowa na finansowanie projektów z udziałem 
      środków UE- bieżące 

            1.4.1. w tym: współfinansowanie  

1.5. - celowa na finansowanie projektów z udziałem 
      środków UE-majątkowe 

 

1.6. - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

 

156 490 

 

0  

 

0 

 

0 

 

156 490 
 

24 532 

0 

 

 

0 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 

tys. zł 

 

 

tys. zł 

2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

 

3. Środki otrzymane od innych jednostek sektora 
finansów publicznych 

 

0 

 

4 614 

tys. zł 

 

tys. zł 

4. Pozostałe dochody, z tego:  

 

517 970 tys. zł 

4.1. Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym: 

4.1.1 Odsetki od depozytów u Ministra Finansów  

 

70 

69 

 

tys. zł 
 

tys. zł 
 

4.2. Środki otrzymane od jednostek spoza sektora 
finansów publicznych 

 

0 

 

 

tys. zł 
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4.3. Środki na koszty funkcjonowania KOWR  

 

4.4. Pozostałe  

 

507 400 

 

10 500 

tys. zł 

 

tys. zł 

 
 

III. Wydatki KOWR wyniosą 679 074 tys. zł, z tego: 

1. Wydatki na funkcjonowanie wyniosą 355 630 tys. zł,  

z tego: 

  

1.1 Materiały i energia 

Pozycja obejmuje m.in. wydatki na energię, paliwo, artykuły 
spożywcze, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do 
samochodów, środki trwałe i wartości niematerialne 
i prawne niskocenne 

15 000 tys. zł 

1.2. Usługi obce 

Pozycja obejmuje m.in. wydatki na usługi remontowe, 
pocztowe i kurierskie, narady szkoleniowe, organizację 
narad, wystaw i konferencji, przeglądy techniczne, obsługę 
samochodów, łącza dostępowe do internetu, opłaty 
telefoniczne, ekspertyzy i opinie, analizy i badania, usługi 
administrowania i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe, koszty wynajmu samochodów 
oraz usługi informatyczne. 

75 000 tys. zł 

1.3. Wynagrodzenia 204 768 tys. zł 

1.3.1 osobowe 
Do oszacowania wysokości wynagrodzeń przyjęto 
zwiększenie względem 2019r. o 6%. W pozycji tej 
zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe 
umożliwiające prawidłową realizację zadań nałożonych na 
KOWR oraz uwzględniono m. in. odprawy emerytalne i 
rentowe - zgodnie z kodeksem pracy, ekwiwalenty za urlopy  
(zabezpieczono środki na ewentualne ekwiwalenty dla 
pracowników za niewykorzystane  urlopy wypoczynkowe z 
powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy). 

200 799 tys. zł 

1.3.2 bezosobowe 
W ramach wynagrodzeń bezosobowych zabezpieczono środki 
na realizację dodatkowych zadań leżących poza zakresem 
obowiązków pracowników oraz na wsparcie bieżącej pracy, w 
szczególności zabezpieczono środki na: umowy o dzieło z 
ekspertami dokonującymi prognoz cen rynkowych. 
Zabezpieczono również na 2020 r. środki na prace 
administracyjno-biurowe, prace naprawczo-konserwatorskie, 
prace związane z gospodarowaniem nieruchomościami 

3 969 tys. zł 
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(obsługa nieruchomości),  prace finansowo-księgowe, prawne, 
prowadzenie spraw medialnych opracowywanie i wydawanie 
biuletynów informacyjnych, tłumaczenia specjalistyczne, 
przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych, sprzątanie 
pomieszczeń biurowych w OT KOWR, w których nie ujęte jest 
sprzątanie w ramach opłat czynszowych. 

1.3.3 pozostałe 

 

0 tys. zł 

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Pozycja obejmuje m.in. wydatki na wypłatę odszkodowań 
lub innych świadczeń z powodu restrukturyzacji zatrudnienia 
z przyczyn niedotyczących pracowników, wydatki na 
refundację okularów korygujących wzrok i inne wydatki 
związane z BHP (w tym dotyczące ochrony indywidualnej dla 
pracowników służb kontroli technicznych). 

5 000 tys. zł 

 

1.5. Składki, z tego:  

Kwota składek jest pochodną od kwoty wynagrodzeń 
naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.5.1 na ubezpieczenia społeczne  

 

39 946 

 

 

34 962 

tys. zł 

 

 

tys. zł 

1.5.2 na Fundusz Pracy  

 

4 984 tys. zł 

1.5.3 na Fundusz Emerytur Pomostowych 

 

0 tys. zł 

1.5.4 pozostałe 

 

0 tys. zł 

1.6. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 
zobowiązań; 

1.7. Podatki i opłaty, w tym: 

1.7.1 podatek akcyzowy 

1.7.2 podatek od towarów i usług (VAT) 

1.7.3 podatek CIT 

1.7.4 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1.7.5 podatki stanowiące źródło dochodów własnych 
jednostek samorządu terytorialnego 

1.7.6 opłaty na rzecz budżetu państwa 

 

0 

 

3 916 

0 

2 804 

0 

307 

 

686 

 

3 

tys. zł 

 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

tys. zł 

 

tys. zł 

 

tys. zł 
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1.8. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  

W ramach tej pozycji przewidywane są wydatki m.in. na usługi 
medyczne, ubezpieczenia majątkowe w tym samochodów, 
podróże służbowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, kary 
i odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych, opłaty 
sądowe, komornicze i wynagrodzenia za zastępstwa 
procesowe, zakup usług szkoleniowych. 

12 000 tys. zł 

2. Wydatki majątkowe  
W ramach wydatków inwestycyjnych KOWR w 2020 roku 
planuje zrealizować następujące zadania: 

1. Zakup oprogramowania i infrastruktury informatycznej 
(Wsparcie i rozwój CAPS i Egeria oraz budowa 
oprogramowania wspomagającego mechanizmy w ramach 
Umowy Opieki Serwisowej na rok 2020 wraz z udzieleniem 
licencji, budowa obsługi IT nowych działań KOWR oraz 
modernizacja i rozbudowa oprogramowania związana z 
obsługą mechanizmów, zakup licencji). 

2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej (rozbudowa 
infrastruktury serwerów, wdrożenie systemu 
zaawansowanego wykrywania anomalii i zagrożeń 
sieciowych, zakup urządzeń specjalistycznych, zakup tokenów 
softwarowych, platforma exfiltracyjna, zakup specjalistycznych 
urządzeń technicznych, w tym np.: sieciowych biurowych 
wielofunkcyjnych urządzeń technicznych, niszczarek, 
klimatyzatorów, tablic informacyjnych, rolet, kotła grzewczego, 
pieca, wyposażenie pomieszczeń biurowych). 

3. Zakup modernizacja i pierwsze wyposażenie siedziby OT 
Kielce. 

4. Budowa siedziby OT Poznań. Budynek obecnej siedziby OT 
nie odpowiada wymaganiom bezpiecznej eksploatacji - liczne 
uwagi Państwowej Straży Pożarnej na podstawie ekspertyzy. 
Koszty uwzględniają budowę biurowca na potrzeby instytucji 
związanych z rolnictwem tzn. KOWR, ARiMR, ODR i Wody 
Polskie. 

5. Kontynuowanie budowy nowej siedziby OT w Szczecinie wraz 
z pierwszym wyposażeniem. Budowa siedziby rozpoczęła się 
w 2019 r.  

6. Budowę siedziby KOWR w Warszawie. 
KOWR posiada nieruchomości w Warszawie pod zabudowę, 
wynajmuje również trzy budynki biurowe dla Centrali i OT. 
W związku z powyższym proponuje się wykorzystanie 
własnych zasobów w celu zmniejszenia kosztów najmu, które 
w Warszawie są najwyższe w Polsce. Rozwiązanie to po 
przeprowadzeniu inwestycji w okresie 4-5 lat, w latach 
kolejnych będzie wpływało korzystnie na ponoszone koszty 
działalności KOWR. Wybudowanie siedziby przyczyni się 
również do usprawnienia pracy instytucji poprzez 
dostosowanie powierzchni biurowej pod aktualne wymogi 

45 000 tys. zł  
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agencji wykonawczej. 
7. Kontynuacja inwestycji związanej z zakupem, remontem i 

modernizację siedziby - OT Białystok. Obecnie użytkowany 
budynek jest najmowany. Zgodnie z przeprowadzonymi 
analizami ekonomicznymi uzasadnione jest posiadanie 
własnej nieruchomości.   

8. Remonty i modernizację siedzib: sekcji zamiejscowej Lubsk 
(OT Gorzów Wlkp.), OT Koszalin, OT Lublin, sekcji 
zamiejscowej w Pile (OT Poznań).    

9. Zakup samochodów. W związku z realizowanymi zadaniami 
kontrolnymi przez Centralę i Oddziały Terenowe KOWR, tj. 
lustracja nieruchomości ZWRSP, nadzór właścicielski, nadzór 
nad umowami dzierżawy i ukur oraz do obsługi działań 
promocyjno–informacyjnych KOWR, w celu sprawnej 
organizacji i terminowego wykonywania przedmiotowych 
kontroli i działań, zasadnym jest zakup 30 nowych 
samochodów z prawem opcji do 30 aut dla KOWR. Obecnie 
KOWR posiada 348 aut własnościowych, w tym 30 z 
przebiegiem powyżej 200 tys. km lub wyeksploatowanych z 
ponad 5 letnim okresem użytkowania. Samochody, które będą 
podlegać wymianie, charakteryzują się zwiększoną 
usterkowością oraz niekorzystną relacją ponoszonych 
bieżących kosztów napraw w stosunku do wartości rynkowej. 
Zakupione auta uzupełnią flotę transportową, co przy 
jednoczesnym wycofaniu wyeksploatowanych samochodów 
będzie wymianą jeden do jednego oraz zmniejszą koszty 
działalności KOWR. 

10. KOWR prowadzi innowacyjne projekty dotyczące systemu 
informatycznego monitorowania hodowli roślin i zwierząt 
opartej na cyfrowej technologii Blockchain i systemach 
pokrewnych i wspomagających. W ramach tych prac 
konieczny będzie zakup praw autorskich.  

3. Wydatki na realizację zadań, w tym:  

3.1. środki przyznane innym podmiotom 

3.2. – działania w zakresie promocji produktów rolnych i 
rolno-spożywczych 

Głównym zadaniem działań promocyjno-informacyjnych, 
prowadzonych zgodnie  z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy 
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, będzie 
zwiększenie liczby konsumentów żywności wysokiej jakości, 
tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie spożycia 
żywności produkowanej w kraju, a przez to wzrost 
konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-
spożywczych. 

W 2020 r. konieczne będzie zapewnienie środków 
finansowych m.in. na:` 

- zwiększenie dostępności do żywności ekologicznej 

278 444 

0 

6 500 

 

tys. zł  

tys. zł 

tys. zł  
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i wysokiej jakości, lokalnych oraz regionalnych 
producentów poprzez: rozbudowywanie i zwiększanie 
funkcjonalności strony internetowej 
www.polskasmakuje.pl oraz aplikacji „Polska smakuje”,  

- prowadzenie działań i kampanii promocyjnych oraz 
wspieranie lokalnych inicjatyw, które przyciągać będą 
konsumentów z całej Polski, 

- budowanie rynku polskiej żywności wysokiej jakości przez 
promocję innowacji oraz podnoszenie kompetencji 
rolników i producentów w zakresie umiejętnego 
docierania do konsumentów, a także wiedzy 
konsumentów o systemach jakości żywności, 

- promocję produktów polskiego pochodzenia przez 
edukację i kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

Wszystkie przeprowadzone działania będą realizowane 
w oparciu o wykorzystanie znaku graficznego/hasła „Polska 
smakuje”, co jest odpowiedzią na konieczność zbudowania 
jednej, rozpoznawalnej dla konsumentów marki polskiej 
żywności. Marki, która będzie gwarantem smaku 
i synonimem produktów spożywczych najwyższej jakości, 
a także odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie 
społeczeństwa na żywność zdrową, wytwarzaną w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym, w oparciu o tradycyjne 
technologie i sposoby produkcji. Działania KOWR będą 
oparte z jednej strony na idei zintegrowanej i spójnej 
promocji w ramach wyznaczonego w „Strategii promocji 
żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” kierunku 
polityki promocyjnej polskiej żywności, z drugiej strony ‒ na 
znajomości panujących trendów, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb konsumentów i branży.  

Prowadzone będą dalsze prace usprawniające rozwój strony 
internetowej www.polskasmakuje.pl i aplikacji mobilnej 
„Polska smakuje”, m.in. przez poprawę funkcjonalności oraz 
powiększanie zbioru wirtualnych wizytówek lokalnych 
producentów żywności produkujących w ramach uznanych 
przez MRiRW oznaczeń oraz systemów jakości, a także 
żywności wytwarzanej zarówno przez rolników w ramach 
Rolniczego Handlu Detalicznego oraz koła gospodyń 
wiejskich. Na stronie i aplikacji, wg stanu na koniec maja 
2019 r., znajdowało się blisko 710 producentów oraz 6,2 tys. 
polskich produktów regionalnych, tradycyjnych, 
ekologicznych oraz certyfikowanych. 

 

 

 

http://www.polskasmakuje.pl/
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3.3. – wspieranie rozwoju współpracy handlowej 
sektora rolno-spożywczego z zagranicą 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 17 ustawy o Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa, KOWR w 2020 r. będzie kontynuował 
prowadzenie różnorodnych działań mających na celu 
wspieranie eksportu i rozwoju współpracy handlowej sektora 
rolno-spożywczego z zagranicą.  

 Realizowane przez KOWR działania promocyjno-
informacyjne, zgodnie ze „Strategią promocji żywności 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, skoncentrują się na 
perspektywicznych rynkach:  

- Azji (Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, Singapur, Wietnam),  

- Afryki (Egipt, Algieria, Republika Południowej Afryki),  

- Ameryki Północnej (Kanada, USA),  

- Europy (Białoruś i kluczowe rynki Unii Europejskiej),  

- Bliskiego Wschodu (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Arabia Saudyjska). 

 Oferta promocyjna KOWR zostanie również poszerzona 
o nowe kraje, na których dotychczas nie realizowano działań 
promocyjnych (m.in.: Tajlandia, Indonezja, Korea 
Południowa, Meksyk i Izrael), gdyż należy wykorzystać 
potencjał importowy tych rynków i budować świadomość o 
polskich produktach rolno-spożywczych w nowych 
miejscach na świecie. Nie są to przypadkowe kierunki. 
Zostały wyłonione na podstawie propozycji składanych 
przez współpracujących z KOWR przedsiębiorców i 
wybranych na podstawie przeprowadzanych ankiet. 
Rozważane są również działania promocyjne na innych 
perspektywicznych rynkach. W kolejnych latach lista krajów 
będzie weryfikowana i dostosowywana do aktualnych 
potrzeb. 

 Celem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest 
kontynuowanie działań w krajach o dużym potencjale 
importowym, na których polska żywność jest jeszcze 
nieobecna lub występuje w niewielkim stopniu, a także 
w miejscach, w których polska żywność jest już znana, ale 
wymaga dalszego wsparcia promocyjnego. Dzięki KOWR 
producenci żywności będą mogli promować swoje produkty 
na polskich stoiskach narodowych na najważniejszych 
targach branży rolno-spożywczej na świecie, na 
korzystniejszych warunkach, niż jeśli mieliby uczestniczyć 
w nich indywidualnie. 

 W ramach promocji polskiej żywności będą prowadzone 
następujące działania skierowane do polskich producentów, 
przetwórców i eksporterów:  

14 000 tys. zł 
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- organizacja narodowych stoisk informacyjno-
promocyjnych na zagranicznych targach i wystawach 
w wybranych krajach. Promocja produktów prowadzona 
będzie pod hasłem „Poland tastes good” („Polska 
smakuje”). Wielkość stoiska narodowego będzie 
uzależniona od rzeczywistych potrzeb i kalkulacji 
kosztów. W większości przypadków zakłada się 
obecność polskich przedsiębiorców na stoisku 
narodowym organizowanym przez KOWR. Dodatkowo 
wystąpienia KOWR na targach zagranicznych staną się 
kluczowym źródłem pozyskiwania przez KOWR 
kontaktów i informacji o instytucjach z sektora 
publicznego i prywatnego krajów trzecich 
zainteresowanych rozwojem współpracy handlowej 
z polskim sektorem rolno-spożywczym; 

- realizacja zagranicznych misji handlowych dla polskich 
przedsiębiorców branży rolno-spożywczej 
samodzielnych lub powiązanych z udziałem w targach 
w wybranych krajach trzecich;  

- realizacja i obsługa spotkań biznesowych (B2B) 
z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorców, 
będących potencjalnymi kontrahentami dla polskich 
przedsiębiorców branży rolno-spożywczej. Wybór krajów 
docelowych będzie uzależniony od potrzeb zgłoszonych 
przez przedsiębiorców, ofert współpracy złożonych 
przez polskie placówki dyplomatyczne lub handlowe 
oraz oceny potencjalnych rynków w zakresie ich 
możliwości popytowych; 

- realizacja i obsługa spotkań informacyjno-szkoleniowych 
dla polskich przedsiębiorców w kraju oraz za granicą 
w celu przedstawienia warunków prowadzenia biznesu 
oraz zwyczajów handlowych funkcjonujących na 
poszczególnych rynkach zagranicznych; 

- organizacja i obsługa pokazów kulinarnych oraz 
degustacji polskich produktów żywnościowych w kraju 
i za granicą;  

- publikacje w krajowych i zagranicznych mediach 
branżowych (tradycyjnych, elektronicznych i social 
media) promujące polskie produkty i polski sektor rolno--
spożywczy; 

- organizacja i obsługa multi- i bilateralnych spotkań, 
seminariów, konferencji w kraju oraz za granicą; 

- organizacja w Polsce przyjazdowych misji handlowych 
importerów, dystrybutorów i przedstawicieli sieci 
handlowych, które obejmują rozmowy biznesowe B2B 
z polskimi przedsiębiorcami oraz wizyty w zakładach 
produkcyjnych; 
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- organizacja misji przyjazdowych i warsztatów 
kulinarnych dla zagranicznych dziennikarzy z mediów 
branżowych i blogerów kulinarnych, lifestylowych oraz 
podróżniczych; 

- organizacja misji przyjazdowych zagranicznych 
kucharzy i szefów kuchni w celu promocji polskiej kuchni 
narodowej i polskich produktów wysokiej jakości, 
ekologicznych oraz tradycyjnych; 

- obsługa spotkań z przedstawicielami polskich 
i zagranicznych organizacji oraz mediów branżowych, 
jak również z przedsiębiorcami sektora rolno-
spożywczego w kraju i za granicą (w tym: wizyt w 
Polsce zagranicznych delegacji biznesowych 
zainteresowanych rozwojem wymiany handlowej 
produktami rolno-spożywczymi, wizyt zagranicznych 
dziennikarzy branżowych, wizyt polskich dziennikarzy i 
ekspertów za granicą itp.); 

- realizacja innych działań mających na celu promowanie 
polskiej żywności i sektora rolno-spożywczego na 
rynkach zagranicznych w ramach patronatów oraz 
współpracy z innymi instytucjami (MRiRW, MSZ, MPiT, 
PARP, PAIH, ZBH PAIH, polskimi placówkami 
dyplomatycznymi); 

- prowadzenie i aktualizacja bazy polskich 
przedsiębiorców branży rolno-spożywczej będących 
adresatami działań promocyjno-informacyjnych; 

- przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących 
rynków zagranicznych. 

 W działania promocyjne włączane będą nadzorowane 
przez KOWR spółki o szczególnym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej, w celu wykorzystania potencjału 
eksportowego tych podmiotów. Posiadane przez spółki 
zasoby i doświadczenie mogą stanowić atut 
w nawiązywaniu przez KOWR kontaktów handlowych 
z innymi krajami i instytucjami tych krajów, m.in. w zakresie 
postępu biologicznego w rolnictwie. Udział w zagranicznych 
działaniach promocyjnych daje spółkom szansę na 
pozyskanie nowych rynków zbytu. 

 Prowadzona będzie także bieżąca współpraca 
międzynarodowa z podmiotami zagranicznymi (prywatnymi 
i publicznymi rangi agencji rządowych lub ministerstw 
i placówkami dyplomatycznymi), polskimi placówkami za 
granicą, Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz 
Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH (ZBH PAiH). 
Regularne kontakty będą miały na celu m.in. pozyskiwanie 
materiałów dotyczących uwarunkowań rynków trzecich 
i możliwości współpracy gospodarczej w sektorze rolno-
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spożywczym, które po analizie będą wykorzystywane 
w bieżącej współpracy z polskimi przedsiębiorcami.  

 Opracowywane i przekazywane będą przedsiębiorcom 
materiały informacyjne dotyczące rynków zagranicznych, na 
których organizowane będą przez KOWR stoiska 
wystawiennicze i misje gospodarcze. Ponadto opracowane 
zostaną materiały informacyjne dotyczące polskiej oferty 
eksportowej branży rolno-spożywczej, które m.in. 
przekazane zostaną polskim placówkom dyplomatycznym 
do wykorzystania w bieżących kontaktach z podmiotami 
lokalnymi. 

 W ramach bieżącej współpracy międzynarodowej 
zawierane będą również porozumienia o współpracy 
z zagranicznymi podmiotami sektora rolno- 
-spożywczego na rzecz wspólnych działań służących 
wsparciu wymiany handlowej. Organizowane będą 
spotkania Kierownictwa KOWR podczas międzynarodowych 
wydarzeń o charakterze targowo-wystawienniczym, 
w instytucjach, agencjach, izbach handlowych i innych 
zagranicznych podmiotach, istotnych z punktu widzenia 
rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego.  

 W ramach działań wspomagających budowanie 
pozytywnego wizerunku Polski i polskiego sektora rolno-
spożywczego planowane jest także podjęcie kroków na 
rzecz realizacji projektów pomocy rozwojowej, pomocy 
instytucjonalnej i technicznej w krajach o istotnym znaczeniu 
dla interesów politycznych i gospodarczych Polski, 
w szczególności o dużym potencjale dla polskiej branży 
rolno-spożywczej. 

 Zintensyfikowane będą działania w zakresie rozwoju 
treści zawartych w serwisie internetowym KOWR 
„Współpraca międzynarodowa”, „Promocja zagraniczna” 
oraz  
na profilu „Poland tastes good” w mediach 
społecznościowych, jak również na portalu dedykowanym 
branżowemu programowi promocji polskich specjalności 
żywnościowych www.food.trade.gov.pl. 

 Planowane jest również uruchomienie portalu „Poland 
tastes good”, którego celem będzie przybliżenie 
zagranicznym kontrahentom oferty eksportowej polskiego 
sektora rolno-spożywczego oraz działań realizowanych 
przez KOWR w zakresie promocji polskiej żywności. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie 
rozpowszechniał informacje o możliwościach nawiązywania 
kontaktów handlowych, wykorzystując zakładkę 
„Promocja”/”Współpraca międzynarodowa”, a także skrzynki 
e-mailowe eksporter@kowr.gov.pl oraz KOWR-
events@kowr.gov.pl. 

http://www.food.trade.gov.pl/
mailto:eksporter@kowr.gov.pl
mailto:KOWR-events@kowr.gov.pl
mailto:KOWR-events@kowr.gov.pl
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 W celu wspierania rozwoju współpracy handlowej 
sektora rolno-spożywczego z zagranicą oraz promocji 
polskiej żywności niezbędne jest finansowanie m.in. 
następujących działań: 

- organizacji i obsługi zagranicznych misji handlowych dla 
polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, spotkań 
biznesowych (B2B) z przedstawicielami zagranicznych 
przedsiębiorstw oraz spotkań informacyjno-szkoleniowych 
w kraju i za granicą na temat warunków prowadzenia biznesu; 

- organizacji i obsługi narodowych stoisk informacyjno-
promocyjnych  
na zagranicznych targach i wystawach; 

- realizacji działań promocyjno-informacyjnych pod hasłem 
„Poland tastes good” w kraju i za granicą w celu 
upowszechniania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej 
żywności na świecie oraz budowania rozpoznawalności 
polskich produktów, w tym organizacji i obsługi pokazów 
kulinarnych oraz degustacji polskich specjalności 
żywnościowych w kraju oraz za granicą; 

- organizacji i obsługi multi- i bilateralnych spotkań, misji 
przyjazdowych, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji 
w kraju oraz za granicą z udziałem polskich i zagranicznych 
przedsiębiorców, dziennikarzy, blogerów, ekspertów, a także 
przedstawicieli organizacji branżowych sektora rolno-
spożywczego; 

- prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych 
i reklamowych w krajowych i zagranicznych mediach 
tradycyjnych i elektronicznych, Internecie oraz mediach 
społecznościowych w celu promowania polskiej żywności 
i sektora rolno-spożywczego, a także informowania 
o działaniach promocyjnych realizowanych przez KOWR;  

- wykonania materiałów informacyjnych, promocyjnych 
i reklamowych stanowiących istotny element działań 
marketingowych podejmowanych w kraju i za granicą, 
zapewniających odpowiednią oprawę informacyjno-
promocyjną (ulotek, broszur, katalogów, materiałów 
reklamowych); 

- wsparcia realizacji działań poprzez zapewnienie m.in. 
dostępu do internetowych baz danych polskich 
i zagranicznych przedsiębiorców, raportów i analiz 
branżowych, badań rynkowych, usług marketingowych, 
reklamowych i konsultingowych oraz tłumaczeń pisemnych 
i ustnych. 
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3.4. – płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa  

Sektor pszczelarski jest bardzo ważny dla rolnictwa, 
bezpieczeństwa żywnościowego i różnorodności 
biologicznej, gdyż pszczoły zapylają uprawy i dziko rosnące 
rośliny. Choroby, intensywne rolnictwo, narażenie na 
chemikalia oraz utrata siedlisk i niekorzystne warunki 
klimatyczne mogą zagrozić pszczołom i zdolności 
produkcyjnej uli. 

Zgodnie z art. 215 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 stworzona została 
możliwość przyznawania płatności krajowych na rzecz 
ochrony pasiek o niekorzystnych warunkach strukturalnych 
lub naturalnych albo w ramach programów rozwoju 
gospodarczego, z wyjątkiem płatności na cele związane 
z produkcją lub handlem.  

 

5 000 tys. zł 

3.5. – wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł 
energii, w szczególności w rolnictwie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 10 ustawy o Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa będą kontynuowane działania 
ukierunkowane na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, w szczególności w rolnictwie. 

W ramach powyższych działań kontynuowany będzie cykl 
kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także 
rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości 
wykorzystywania lokalnie dostępnych źródeł energii, ze 
szczególnym uwzględnieniem zmniejszania uciążliwości 
wpływu rolnictwa na jakość życia na terenach wiejskich. 
W zależności od przyjętych uregulowań prawnych powyższe 
kampanie mogłyby również propagować wiedzę na temat 
zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych 
oraz wykorzystywania innowacyjnych i nowoczesnych 
technologii wytwarzania zielonej energii, a także jej 
efektywnego zagospodarowywania.   

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie kontynuował 
współpracę z MRiRW oraz Ministerstwem Energii 
w przygotowaniu rozwiązań systemowych związanych 
z rozwojem odnawialnych źródeł energii. 

 

1 500 tys. zł 

 

 
  

3.6. – wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w 
zakresie innowacyjności w sektorze rolno-
spożywczym 

7 500 tys. zł 
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W 2020 r. zaplanowano stworzenie i wdrożenie, w 
wybranych spółkach skarbu państwa nadzorowanych przez 
KOWR systemu informatycznego monitorowania hodowli 
roślinnej lub zwierzęcej opartej na cyfrowej technologii 
Blockchain, systemach pokrewnych i wspomagających. 
Technologia ta w sposób znaczący ułatwia zbieranie i 
przetwarzanie danych o warunkach hodowli, alarmuje o 
anomaliach i ułatwia analizowanie danych. Technologia 
umożliwia pełną identyfikację płodów lub zwierząt, zwiększa 
bezpieczeństwo i potwierdza wysoką jakość żywności, m.in. 
poprzez monitorowanie drogi jaką pokonuje produkt od 
producenta do konsumenta.     

  

3.7. – restrukturyzacja zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwa rolne 

100 000 tys. zł 

Według zapisów ustawy o restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przewidziano 
4 formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych, z  
tego dwa programy pomocy dotyczą Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, tj.: 

1) udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy 
publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę 
kredytu restrukturyzacyjnego (art. 3 ust. 1 pkt 2) – gwarancja 
spłaty kredytu restrukturyzacyjnego będzie udzielana przez 
KOWR bankowi, z którym podmiot prowadzący 
gospodarstwo rolne zawarł warunkową umowę kredytu 
restrukturyzacyjnego; 

2) przejęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne 
powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej 
pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części 
nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa (art. 3 ust. 1 
pkt 3) – przejęcie długu nastąpi za zgodą wierzycieli, pod 
warunkiem przeniesienia przez ten podmiot własności 
całości albo części nieruchomości rolnej, wchodzącej 
w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez ten 
podmiot, na rzecz Skarbu Państwa. Przejęcie długu nastąpi 
na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.  

Mając na względzie fakt, że przepisy ustawy 
o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne weszły w życie w lutym  
2019 r., proponuję się w planie finansowym KOWR na 2020 
r. zabezpieczyć część środków finansowych z 2018 r. 
przewidzianych w OSR projektu ww. ustawy na przejęcie 
przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo 
rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności 
rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości 
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albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa 
oraz udzielenia gwarancji. 

Wobec powyższego KOWR ujął w planie finansowym na 
2020 r. kwotę 100 000 tys. zł. 

3.8. – dopłaty do materiału siewnego 

KOWR planuje wypłatę dopłat, do których prawo do 
udzielenia posiadał w 2017 r. z tytułu postępowań 
spadkowych oraz z powodu zwrotu środków finansowych 
z rachunków bankowych (np. zamknięty, błędny rachunek 
bankowy, śmierć adresata, błędne dane beneficjenta 
i inne). Zgodnie z art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lutego 
2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z późn. zm.) 
organem właściwym w sprawach dotyczących przyznania 
dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2017 r. jest 
dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, zaś odwołanie przysługuje do Dyrektora 
Generalnego KOWR 

50 tys. zł 

3.9. – POPŻ Operacja I i II 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 223/2014 stanowiono Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym na lata  
2014-2020. Fundusz ma na celu ograniczenie skali ubóstwa 
w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez 
wspieranie systemów krajowych – świadczących pomoc 
osobom najbardziej potrzebującym – i jest realizowany 
w formie krajowych programów operacyjnych. Programy 
operacyjne państw członkowskich są współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (85% udziału) i ze środków krajowych (15%). 
Na realizację programów operacyjnych w ramach ww. 
funduszu na lata 2014-2020 UE przeznaczyła 3,4 mld EUR 
(wg cen z 2011 r.). 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu obejmuje 
zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej 
potrzebujących oraz obligatoryjne działania towarzyszące. 
Budżet programu operacyjnego wynosi 556,9 mln EUR, 
z tego: 473,4 mln EUR (85%) pochodzi z budżetu UE, 
a 83,5 mln EUR (15%) – z budżetu krajowego.  

Planowane wydatki na 2020 rok zostały przedstawione 
w oparciu o przekazane w dniu 11.01.2019 r. przez MRPiPS 
założenia do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok: 

Łączne wydatki związane z realizacją PO PŻ 2014-2020 
w 2020 roku wyniosą 390 000 tys. zł, z tego finansowanie 
z budżetu środków europejskich (85%) 331 500 tys. zł oraz 

143 894 tys. zł 
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współfinansowanie z budżetu państwa (15%) – 
58 500 tys. zł. 

W planie finansowym KOWR nie uwzględniono 
kosztów/wydatków, przychodów/dochodów, które zgodnie 
z pismem MR,PiPS (znak DPS.VIII.5144.17.9.2019.MK 
z dnia 11.07.2019 r.) określającym wysokość limitów 
wydatków w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 zostały określone jako wydatki 
finansowane z rezerwy celowej (współfinansowanie 
w kwocie 36 915 tys. zł, finansowanie w kwocie 
209 191 tys. zł), która będzie uruchamiana sukcesywnie 
w ciągu 2020 roku wg potrzeb. 

4. Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki 
środków finansowych)  

0 tys. zł  

5. Pozostałe wydatki  0 tys. zł  

IV Kasowo zrealizowane przychody 0 tys. zł 

V Kasowo zrealizowane rozchody 0 tys. zł 

VI STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 
(I+II+III+IV-V) 

 

8 117 tys. zł 

VII Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 

W planie założono wzrost zatrudnienia w przeliczeniu na 
pełne etaty z 2060 w 2019r. do 2 110 w 2020r. 

Wzrost o 50 etatów spowodowany jest koniecznością 
zapewnienia prawidłowej realizacji nowych zadań 
nałożonych na KOWR, m.in.: 

1) wynikających z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  
o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne (Dz.U. 2019 poz. 33),  
w ramach której KOWR realizuje przejęcie długu 
podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego 
w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod 
warunkiem przeniesienia własności całości albo części 
nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa (art. 3 
ust. 1 pkt 3) oraz planowane jest wdrożenie udzielania 
podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomocy 
publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę 
kredytu restrukturyzacyjnego (art. 3 ust. 1 pkt 2); 

2) wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r.  
o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1080),  
w ramach której KOWR będzie: 

a. wyrażał zgody na oddanie posiadania i zbycie 
nieruchomości rolnych nabytych po dniu 30 

2 110  
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kwietnia 2016r., które do nowelizacji wyrażały 
sądy;  

b. bezpośrednio nabywał nieruchomości rolne w celu 
poprawy struktury obszarowej i rozwoju obszarów 
wiejskich  

c. obejmował i nabywał udziały i akcje w spółkach 
prawa handlowego mających znaczenie dla 
rozwoju obszarów wiejskich;  

d. budował oraz utrzymywał i rozwijał system 
teleinformatyczny (portal ogłoszeniowy do 
sprzedaży nieruchomości rolnych); 

e. rozszerzy nadzór w zakresie realizacji 
obowiązków przez nabywców nieruchomości 
rolnych.  

 

 

Część C – Dane uzupełniające 

Na etapie sporządzania formularz PF- OSPR nie przewiduje Zobowiązań zaliczanych 

do państwowego długu publicznego. 

 

Część D – Dane uzupełniające 

W części D planu finansowego wykazano środki na koniec każdego roku 

budżetowego przeznaczone w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów. 

 

 

Część E – Informacje nt. nakładów na aktywa trwałe / środków na wydatki 

majątkowe 

W części E planu finansowego wykazano środki na wydatki majątkowe  

w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz przekazane z Zasobu. 

 

Część F – Dane statystyczne 

W części F planu finansowego wykazano dotacje z budżetu państwa na 

finansowanie zadań bieżących. 
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Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. w zakresie 
dotyczącym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

 

Sprzedaż mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
 W 2020 roku planuje się sprzedanie ok. 5 850 ha gruntów, z czego grunty 
z możliwością nierolniczego wykorzystania (nierolne) stanowić będą ok. 750 ha.  

Nieodpłatnie przekazanych zostanie ok. 6 tys. ha. Grunty te przekazane będą 
m.in. jednostkom samorządu terytorialnego przede wszystkim z przeznaczeniem 

na cele: 
 związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,  
 umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 
żywiołu,  

 związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu 
zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości 

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, 

edukacji publicznej i kultury fizycznej.  
 W przetargach sprzedanych zostanie ok. 4 060 ha, w tym ok. 3 300 ha 
gruntów rolnych. Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w przetargach 

wyniesie 28,2 tys. zł/ha, a w przypadku sprzedaży realizowanej w ramach 
pierwszeństwa nabycia 32,0 tys. zł/ha. Przyjęto, że średnia cena gruntów 

nierolnych wyniesie 243,6 tys. zł/ha. 
 Przy tych założeniach przychody ze sprzedaży gruntów kształtować się 
będą na poziomie 332 900 tys. zł, tj. o 81 200 tys. zł mniej niż w planie 

finansowym na 2019 rok. 
 Wpływy ze sprzedaży gruntów wyniosą 866 810 tys. zł, 

tj. o 249 470 tys. zł mniej niż w planie finansowym na 2019 rok. Przyjęto, że: 
 wpływy z umów sprzedaży gruntów zawartych w roku 2020 wyniosą 

239 550 tys. zł (o 185 330 tys. zł mniej niż w planie finansowym na 2019 

rok) przy założeniu, że w przypadku gruntów rolnych wpłata dokonywana 
przed zawarciem umowy, wyniesie średnio 40% ceny sprzedaży; 

 wpływy z umów sprzedaży gruntów zawartych w latach poprzednich wyniosą 
627 260 tys. zł (o 64 140 tys. zł mniej niż w planie finansowym na 2019 rok). 

Kwota ta została ustalona przy uwzględnieniu współczynnika ściągalności na 
poziomie 90%. 

 Przychody z tytułu sprzedaży innych składników majątku 

(budynków i budowli znajdujących się na sprzedanych gruntach, ruchomych 
środków trwałych, majątku obrotowego, mieszkań i pozostałego mienia Zasobu) 

wyniosą 11 900 tys. zł.  
 Wpływy z tytułu sprzedaży innych składników majątku wyniosą 
35 290 tys. zł.  

Odpłatne korzystanie z mienia Zasobu  
Zakłada się, że w 2020 roku:  

 w dzierżawie pozostawać będzie ok. 1,1 mln ha gruntów; 
 średni czynsz w roku za dzierżawę gruntów (z naniesieniami) wyniesie 

równowartość 10,0 dt pszenicy za 1 ha;   

 średnia cena pszenicy w 2020 roku wyniesie 79,12 zł/dt (w planie finansowym 
na 2019 rok przyjęto 68,00 zł/dt).   
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 Przy tych założeniach przychody z odpłatnego korzystania z mienia 

Zasobu wyniosą 883 550 tys. zł, tj. o 485 950 tys. zł więcej niż w planie 
finansowym na 2019 rok. Wpływy z odpłatnego korzystania z mienia 

Zasobu wyniosą 873 230 tys. zł, tj. o 526 630 tys. zł więcej niż w planie 
finansowym na 2019 rok.  

 

Część A.  

Przychody i koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

I. Przychody ogółem wyniosą 1 495 350 tys. zł. Na kwotę tę składają się:  

1. Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu w wysokości 344 800 tys. zł.  
Niższe przychody ze sprzedaży o 224 300 tys. zł w stosunku do ujętych 

w planie finansowym na 2019 rok wynikają z przyjęcia w założeniach do 
projektu planu mniejszej powierzchni planowanej do sprzedaży oraz 

niższych średnich cen sprzedaży 1 ha gruntów nierolnych;  

2. Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu w wysokości 
883 550 tys. zł. Wyższe przychody o 485 950 tys. zł w stosunku do 

ujętych w planie finansowym na 2019 rok wynikają z przyjęcia 
w założeniach do projektu planu wyższego średniego czynszu 

dzierżawnego oraz wyższej średniej ceny pszenicy; 

3. Przychody finansowe w wysokości 190 000 tys. zł zawierające m.in.: 

oprocentowanie należności z tytułu sprzedaży, odsetki od środków na 
rachunkach bieżących i lokat terminowych, pozostałe przychody finansowe 
(rozwiązane odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek 

i oprocentowania, odsetki za zwłokę od należności innych niż z tytułu 
sprzedaży, rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość naliczonych 

odsetek, rozwiązanie rezerw utworzonych w ciężar kosztów finansowych). 
Przychody finansowe zaplanowano w kwocie o 2 400 tys. zł wyższej 
w stosunku do ujętych w planie finansowym na 2019 rok, co wynika 

w szczególności z zaplanowania rozwiązania odpisów aktualizujących na 
wyższym poziomie niż w 2019 r. W 2020 roku nie przewiduje się 

przychodów z dywidend za rok obrachunkowy 2019; 

4. Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu w łącznej 
wysokości 77 000 tys. zł, które obejmują m.in.: przychody z Krajowego 

Zasobu Nieruchomości z tytułu zwrotu części przychodów uzyskanych ze 
sprzedaży mienia otrzymanego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, rozwiązane odpisy aktualizujące należności główne od dłużników, 
wadia przepadające na rzecz Zasobu, zwrot kosztów sądowych oraz 
otrzymane odszkodowania m.in. za szkody powstałe na mieniu Zasobu. 

Zostały one zaplanowane w wysokości wyższej o 12 000 tys. zł niż 
wielkości ujęte w planie finansowym na 2019 rok. 

 
II. Koszty ogółem wyniosą 1 692 250 tys. zł.  
 

W kosztach ogółem uwzględniono przekazy zewnętrzne dotyczące zasilenia 
Funduszu Rekompensacyjnego w wysokości 108 350 tys. zł.  

 

Limit środków przekazywanych z Zasobu WRSP na koszty 
funkcjonowania KOWR wyniesie 507 400 tys. zł,  
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Koszty gospodarowania mieniem Zasobu wyniosą 1 076 500 tys. zł. Na 
kwotę tę składają się następujące pozycje: 

 

1. Amortyzacja dotycząca mienia Zasobu (środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych). Założenie na 

poziomie o 2 500 tys. zł wyższym niż w planie finansowym 
na 2019 rok; 

47 000 tys. zł 

2. Materiały i energia – koszty materiałów i energii 
dotyczące gospodarowania mieniem Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Zaplanowana kwota nie uległa 

zmianie w porównaniu z planem finansowym na 2019 rok; 

4 500 tys. zł 

3. Usługi obce (usługi remontowe i konserwacje, koszty 

realizacji projektu badawczo-naukowego wykorzystującego 
teledetekcję satelitarną w rolnictwie - celem wykorzystania 
do zarządzania Zasobem WRSP, usługi geodezyjne, 

w zakresie wycen i oceny stanu technicznego, transportowe, 
rozbiórek, utylizacji, porządkowania, zabezpieczenia 

i dozoru mienia, prawne i notarialne, medialne (prasa, 
radio, TV itp.), komunalne, udziału w targach i wystawach 

związanych z rozdysponowaniem mienia, administrowania, 
dotyczące analiz i ekspertyz, mineralizacji pasów ppoż. oraz 
pozostałe). Zostały one zaplanowane w kwocie 

o 26 900 tys. zł wyższej w porównaniu z planem 
finansowym na 2019 rok;  

105 000 tys. zł 

4. Bezzwrotna pomoc finansowa - jest ona przeznaczana  
przede wszystkim na remont przekazywanego 
beneficjentom nieodpłatnie mienia związanego 

z infrastrukturą i gospodarką mieszkaniową. Beneficjentami 
bezzwrotnej pomocy finansowej są przede wszystkim gminy 

i spółdzielnie mieszkaniowe w rejonach popegeerowskich. 
Bezzwrotna pomoc finansowa stanowi istotną pomoc dla 
ubogich rejonów popegeerowskich, wspomaga również 

zagospodarowanie pozostałego w Zasobie, trudno 
zbywalnego mienia, będącego najczęściej w stanie 

technicznym wymagającym remontów. Bezzwrotna pomoc 
finansowa dotyczy przede wszystkim remontów dróg, sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, 

stacji uzdatniania wody, hydroforni, budynków i lokali, sieci 
ciepłowniczych oraz kotłowni; a także działalności 

wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, 
konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przedsięwzięć 

edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych 
na obszarach wiejskich;  

35 000 tys. zł 

5. Pozostałe koszty rodzajowe (m.in. koszty utrzymania 
zasobów mieszkaniowych, ubezpieczenia majątkowe oraz 
zasądzone odszkodowania). Zaplanowane na poziomie 

o 1 000 tys. zł wyższym niż w planie finansowym na 
2019 rok,  

5 000 tys. zł  
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6. Pozostałe koszty operacyjne (w tym odpisy aktualizujące 

wartość należności głównych od dłużników zalegających ze 
spłatą, odpisanie przedawnionych, umorzonych 

i nieściągalnych należności nie dotyczących operacji 
finansowych - obejmuje należności nie objęte odpisami 
aktualizacyjnymi, odpisy aktualizujące wartość aktywów 

niefinansowych innych niż należności, kary, odszkodowania, 
utworzone rezerwy na przewidywane lub pewne straty 

dotyczące operacji niefinansowych, opłaty komornicze 
i egzekucyjne) oraz koszty realizacji zadań w zakresie 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zostały zwiększone 

o 461 581 tys. zł w stosunku do wielkości ujętych w planie 
finansowym na 2019 rok; 

750 000 tys. zł 

7. Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek rolny  
i leśny, podatek od środków transportowych, opłaty 
skarbowe, sądowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, 

opłaty planistyczne i adiacenckie, opłaty administracyjne, 
opłaty za odbiór odpadów oraz inne). Zaplanowane  

w kwocie o 500 tys. zł wyższej niż na rok 2019;  

45 000 tys. zł 

8. Koszty finansowe (m. in. odpisy aktualizujące wartość 

naliczonych odsetek i oprocentowania od należności, 
pozostałe koszty finansowe, w tym: umorzenie należności 
finansowych, odsetki zapłacone i do zapłacenia). Zostały 

zwiększone o 10 000 tys. zł w stosunku do wielkości 
przyjętych w planie finansowym na 2019 rok.  

85 000 tys. zł 

III. Wynik Zasobu stanowić będzie strata w wysokości 196 900 tys. zł. 
Planowana strata będzie wyższa o 125 226 tys. zł od straty ujętej w planie 
finansowym na 2019 rok, co wynika przede wszystkim z zaplanowania większych 

kosztów ogółem, a w szczególności kosztów gospodarowania mieniem Zasobu. 

IV. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w wysokości 

36 700 tys. zł, z tego:  

1. Nadwyżka środków finansowych ustalona na koniec roku 
2020, przekazywana do budżetu państwa w 2021 roku  

na podstawie art. 22 ust. 1. ustawy o finansach 
publicznych. 

36 700 tys. zł 

 
V. Limit poręczeń, gwarancji kredytowych i pożyczek  

W projekcie planu finansowego Zasobu ustala się limit poręczeń, 

gwarancji kredytowych i pożyczek w kwocie 20 000 tys. zł. 
 

VI. Środki na wydatki majątkowe (realizacja ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego) przyjęto w wysokości 276 000 tys. zł. 
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Część B.  

Wpływy i wydatki Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
 

I. Wpływy z zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa wyniosą 1 835 330 tys. zł. Na kwotę tę składają się: 

1. Wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w wysokości 902 100 tys. zł. Niższe o 256 400 tys. zł wpływy 
ze sprzedaży w stosunku do ujętych w planie finansowym na 2019 rok 

wynikają z przyjęcia w założeniach do projektu planu przede wszystkim 
niższych średnich cen sprzedaży 1 ha gruntów nierolnych, w związku z tym 
niższe będą również wpływy z umów sprzedaży gruntów, zawartych w roku 

objętym planem; 
2. Wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu w wysokości 

873 230 tys. zł. Wyższe o 526 630 tys. zł wpływy w tej pozycji 
w stosunku do ujętych w planie finansowym na 2019 rok wynikają 
z przyjęcia w założeniach do projektu planu wyższego średniego czynszu 

dzierżawnego oraz wyższej średniej ceny pszenicy; 
3. Inne wpływy z działalności w zakresie gospodarowania 

i rozporządzania mieniem Zasobu w wysokości 60 000 tys. zł, które 
obejmują: wpływy z Krajowego Zasobu Nieruchomości z tytułu zwrotu 

części przychodów uzyskanych ze sprzedaży mienia otrzymanego z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, odsetki od środków na rachunkach 
bankowych i lokat terminowych, oprocentowanie pożyczek, odsetki za 

zwłokę od pozostałych należności, wpływy z innych źródeł (np. wadia 
przepadające na rzecz Zasobu i odszkodowania). Zostały zaplanowane na 

poziomie o 55 000 tys. zł niższym niż w planie finansowym na 2019 rok.  
 
 

II. Wydatki ogółem wyniosą 1 829 700 tys. zł, z czego 190 300 tys. zł 
stanowić będą przekazy zewnętrzne. 

Przekazy zewnętrzne obejmują: 

 wpłatę do budżetu państwa nadwyżki w wysokości 36 700 tys. zł, z tego:  

o wpłatę z tytułu rozliczenia nadwyżki za rok 2019 w wysokości 

16 700 tys. zł, 

o zaliczki na poczet nadwyżki za rok 2020 w wysokości 

20 000 tys. zł;  

 zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego w wysokości 153 600 tys. zł.  

Limit środków przekazywanych z Zasobu WRSP na koszty 

funkcjonowania KOWR wyniesie 507 400 tys. zł, co stanowi zmniejszenie 
o 9,9% w stosunku do planu finansowego na 2019 rok. W pozycji tej ujęte są 

również środki na realizację zadań. 

 
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu WRSP w wysokości 

1 132 000 tys. zł uwzględniają następujące pozycje: 

1. Inwestycje i remonty, na które składają się: 351 000 tys. zł 

 inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu WRSP  75 000 tys. zł 
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(w tym zwrot nakładów inwestycyjnych poczynionych 

przez dzierżawców, wydatki na realizację projektu 
badawczo-naukowego wykorzystującego teledetekcję 

satelitarną w rolnictwie, wydatki na realizację prawa 
odkupu nieruchomości od kupującego wynikające 
z postanowień wprowadzanych przez KOWR do umów 

sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP na podstawie art. 
593-595 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 

roku oraz wydatki na fundusze remontowe wspólnot 
mieszkaniowych i innych zarządców). Zaplanowanie tej 
pozycji na poziomie wyższym o 3 721 tys. zł w stosunku 

do planu finansowego na 2019 rok, wynikało 
w szczególności ze zwiększenia wydatków na inwestycje 

i remonty mienia w Zasobie; 
 wydatki m.in. na realizację zakupu gruntów na podstawie 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wynikają 

z założeń polityki rolnej państwa w kierunku zwiększenia 
interwencjonizmu na rynku prywatnym w razie 

dokonywania obrotu nieruchomościami rolnymi, w razie 
zmian wspólników w spółkach osobowych i zmian na 

udziałach/akcjach spółek prawa handlowego, które są 
właścicielami nieruchomości rolnych, ponadto można 
oczekiwać też m.in. wzrostu żądań zbywców, gdzie KOWR 

będzie zobowiązany do nabycia określonych 
nieruchomości rolnych. Zaplanowano tę pozycje na 

poziomie niższym o 162 000 tys. zł w stosunku do planu 
finansowego na 2019 rok - na poziomie zbliżonym do 
przyjętego w ustawie budżetowej na 2019 r.; 

276 000 tys. zł 

2.  Bezzwrotna pomoc finansowa – jest ona przeznaczana 
przede wszystkim na remont przekazywanego 

beneficjentom nieodpłatnie mienia związanego 
z infrastrukturą i gospodarką mieszkaniową. 
Beneficjentami bezzwrotnej pomocy finansowej są gminy 

i spółdzielnie mieszkaniowe w rejonach popegeerowskich. 
Bezzwrotna pomoc finansowa stanowi istotną pomoc dla 

ubogich rejonów popegeerowskich, wspomaga również 
zagospodarowanie pozostałego w Zasobie, trudno 
zbywalnego mienia, będącego najczęściej w stanie 

technicznym wymagającym remontów. Bezzwrotna pomoc 
finansowa dotyczy przede wszystkim remontów dróg, sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, 
stacji uzdatniania wody, hydroforni, budynków i lokali, 
sieci ciepłowniczych oraz kotłowni; również działalności 

wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, 
konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przedsięwzięć 
edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych 
na obszarach wiejskich; 

35 000 tys. zł 

3. Utrzymanie mienia niezagospodarowanego – pozycja ta 
obejmuje m.in. wydatki na: ubezpieczenia majątkowe, 

podatki i opłaty, niezbędne zabezpieczenie mienia przed 
dewastacją, w tym dozór mienia, wydatki związane 

65 000 tys. zł 
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z likwidacją mienia Zasobu (wyceny i prace rozbiórkowe), 

składki na rzecz spółek wodnych, usługi związane 
z utrzymaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej 

(m.in. koszenie i inne zabiegi uprawowe zapobiegające 
występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów, wycinkę 
drzew i zakrzaczeń) oraz inne, np. likwidację dzikich 

wysypisk śmieci, mineralizację pasów ppoż., likwidację 
mogilników, wydatki na utrzymanie pustostanów (bez 

inwestycji i remontów, w tym także wydatków na wpłaty 
na fundusze remontowe). Do planu finansowego na 
2020 r. przyjęto wydatki wyższe o 5 000 tys. zł w stosunku 

do planu finansowego na 2019 rok; 
4. Wydatki związane z rozdysponowaniem mienia - prace 

geodezyjne, wyceny majątkowe, ogłoszenia, czynności 
notarialne i prawne, opłaty za wypisy i wyrysy oraz inne 
(np. opinie i ekspertyzy, ustalanie stanu prawnego 

gruntów). Zaplanowano tę pozycję na poziomie 
o 3 000 tys. zł wyższym niż w planie finansowym na 

2019 rok; 

25 000 tys. zł 

5. Pozostałe wydatki – w tym podatek VAT odprowadzany do 

US skarbowego, wydatki na realizację projektu badawczo-
naukowego wykorzystującego teledetekcję satelitarną  
w rolnictwie, opłaty planistyczne związane ze zmianą 

przeznaczenia gruntów oraz opłaty adiacenckie, działalność 
wydawnicza, badania naukowe, konferencje i szkolenia, 

koszty i opłaty sądowe, komornicze i egzekucyjne, kary 
i odszkodowania, wykup majątku obrotowego od 
dzierżawców, wydatki z tytułu likwidacji zbędnego mienia 

Zasobu u dzierżawców oraz prace rozbiórkowe w obiektach 
wydzierżawionych (np. związane z usuwaniem azbestu), 

wydatki na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 
i towarzyszącą infrastrukturę techniczną (w tym wydatki 
na utrzymanie mieszkań emerytów i rencistów 

(w odniesieniu do osób, które nabyły takie prawo zgodnie 
z art. 47 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa) oraz zapłatę nieuregulowanych 
przez najemców mieszkań zobowiązań wobec wspólnot 
mieszkaniowych oraz innych zarządców), pozostałe podatki  

i opłaty, zapłacone odsetki, opłaty bankowe oraz wydatki 
na realizację zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju 

obszarów wiejskich. Zaplanowano tę pozycję na poziomie 
o 453 000 tys. zł wyższym niż w planie finansowym na 
2019 rok. 

656 000 tys. zł 

 
 W pozycji pozostałe przepływy, z tego: 

 spłata pożyczek udzielonych w 2019 r. na w wysokości 800 tys. zł,  
 udzielenie pożyczek zaplanowano kwotę 10 000 tys. zł, na wsparcie działań 

mających na celu (zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa): 
1. rozwój obszarów wiejskich; 

2. działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu; 



32 
 

3. ochronę obiektów zabytkowych; 

4. rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu. 
W 2019 r. udzielenie pożyczek było planowane w tej samej wysokości. 

 Na koniec 2020 roku na rachunkach bankowych Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa zgromadzone zostaną środki w wysokości 266 047 tys. zł. 

 

Nadwyżka środków finansowych za rok 2020 zostanie wpłacona do budżetu 
skarbu państwa zaliczkowo w czterech wpłatach w wg poniższego harmonogramu,  
a rozliczenie nadwyżki środków finansowych nastąpi w 2021 roku. 

- Wpłata za    I kwartał 2020 r. w kwocie    2 000 tys. zł w terminie do  30.04.2020 r. 
- Wpłata za   II kwartał 2020 r. w kwocie    4 000 tys. zł w terminie do  30.07.2020 r. 
- Wpłata za  III kwartał 2020 r. w kwocie    4 000 tys. zł w terminie do  30.10.2020 r. 
- Wpłata za  IV kwartał 2020 r. w kwocie  10 000 tys. zł w terminie do  10.12.2020 r. 

 
- Rozliczenie nadwyżki środków finansowych w kwocie 16 700  tys. zł nastąpi 

w 2021 r. 

Funduszu Rekompensacyjny zostanie zasilony wpłatą w kwocie 153 600 tys. zł do 
końca stycznia 2020 r. 

 
Część C – Dane uzupełniające 

W części C planu finansowego wykazano środki na koniec każdego roku 
budżetowego przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów.  
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Wyciąg z projektu ustawy budżetowej,  
Załącznik 11, TABELA 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


