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Nowa Wspólna Polityka Rolna wobec młodych rolników 

 

1. Kontekst 

W Polsce co drugi młody człowiek mieszka na wsi1. 

Z raportu młodzi 2011 przygotowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez 

prof. Krystynę Szafraniec wynika, że młode pokolenie wsi stanowi duży potencjał. Jest 

pokoleniem silnym, ambitnym, wymagającym choć zróżnicowanym wewnętrznie. To 

zróżnicowanie, często jest wynikiem (warunków) możliwości tworzonych przez środowisko 

wiejskie. 

Obszary wiejskie w Polsce, definiowane są, jako tereny położone poza granicami 

administracyjnymi miast. Zauważyć należy, że obszary te różnią się, nie tylko w obrębie 

poszczególnych regionów, ale także powiatów i gmin. Inne są warunki gospodarcze, społeczne 

czy przyrodnicze w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i śląskim. A inne 

w województwie wielkopolskim, pomorskim czy kujawsko-pomorskim. 

Są gminy bogate i biedne, gminy dynamicznie rozwijające się i takie, gdzie wyraźnie widać 

stagnację. Zróżnicowanie2 to ma znaczący wpływ na potrzeby i oczekiwania młodych 

mieszkańców wsi, w tym młodych rolników. Ta sytuacja przemawia za regionalizacją 

tworzonych programów, a przynajmniej za tworzeniem regionalnych kryteriów wyboru 

projektów. Różne bowiem jest zainteresowanie proponowanymi instrumentami wsparcia 

w poszczególnych regionach kraju, także z powodu braku możliwości sprostania ogólnopolskim 

wymogom. Za przykład mogą tu posłużyć badania3 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przedstawione w materiałach konferencyjnych „Młodzież w gospodarstwach 

rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy” (2014).  

Cieszy zatem fakt, że w obecnym okresie programowania (2014-2020) zakłada się większą 

regionalizację, choć PROW 2014-2020 będzie w dalszym ciągu programem horyzontalnym. 

Większą regionalizację zamierza się osiągać poprzez możliwość ustalania regionalnych kryteriów 

                                                           
1
 Dr Magdalena Kowalska; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;  Problemy młodzieży wiejskiej w Polsce 

2
 Projekt badawczy Młodzież na Wsi został zrealizowany przez Pracownię Badań i Innowacji „Stocznia” 

na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
3
Jarosław Wojtowicz ARiMR ; Wsparcie dla młodych rolników PROW 2007 – 2013 na terenach Polski południowo-

wschodniej 
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wyboru, uwzględniających lokalne warunki. Ponadto w PROW na lata  2014-2020 przewidziano 

obok działań skierowanych do młodych rolników, także wsparcie dla małych gospodarstw oraz 

wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. Działania te powinny tworzyć lepsze 

warunki do zmian strukturalnych na wsi, w wielu wypadkach poprawić sytuację młodych 

rolników. Wydaje się, że młodzi ludzie na obszarach wiejskich z zainteresowaniem powinni 

przyjąć wsparcie związane z poprawą konkurencyjności rolnictwa (działania PROW 2014-2020: 

Inwestycje w środki trwałe; Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej) oraz instrumenty 

wspierające działalność pozarolniczą i rozwój rynków lokalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie młodych rolników w ramach płatności bezpośrednich w Polsce 

W perspektywie finansowej 2014-2020 młodzi rolnicy po raz pierwszy otrzymają specjalną 

płatność w ramach płatności bezpośrednich. Płatność dla młodych rolników w systemie 

wsparcia bezpośredniego jest komponentem obligatoryjnym dla wszystkich państw 

członkowskich, na który będzie można wydatkować do 2% koperty krajowego wsparcia 

bezpośredniego. 

Celem tej płatności jest ułatwianie rozpoczęcia działalności rolniczej młodym rolnikom 

i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po jej rozpoczęciu.  

Płatność dla młodych rolników będzie miała postać płatności powierzchniowej, a jej stawka 

wyniesie 25% średniej krajowej płatności na hektar, czyli – według szacunków – ok. 60 EUR/ha. 

W Polsce płatność będzie przyznawana młodym rolnikom do powierzchni nie większej niż 50 ha. 

  

Analizując możliwości wsparcia młodych rolników w latach  2014-2020 można 

stwierdzić, że nowa Wspólna Polityka Rolna stara się aktywnie wspierać młodych 

rolników zarówno poprzez instrumenty I jak i II filara. Ze wsparcia będą mogli 

skorzystać zarówno ci młodzi rolnicy, którzy rozpoczynają prowadzić gospodarstwo 

rolne, jak i ci, którzy je rozwijają i modernizują, a także ci którzy będą chcieli 

uruchomić działalność pozarolniczą.  
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 Kogo uważa się, w świetle przepisów przyjętych na potrzeby programu za młodego rolnika?  

 

 

 

 

 

    

 

 

Wsparcie to będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Okres ten zostaje skrócony 

o liczbę lat, które upłynęły pomiędzy rozpoczęciem działalności przez młodego rolnika 

a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników. Płatność przysługiwać będzie 

rolnikowi aktywnemu zawodowo, uprawnionemu do otrzymywania jednolitej płatności 

obszarowej.  

Płatność przysługiwać będzie także osobie prawnej, pod warunkiem, że przynajmniej jedna 

osoba fizyczna spełniająca kryteria młodego rolnika (co do wieku i rozpoczęcia działalności) 

sprawuje efektywną i długoterminową kontrolę (ponosi ryzyko finansowe, pobiera korzyści, 

zarządza) nad osobą prawną samodzielnie lub z innymi osobami. Okres pięciu lat w przypadku 

osób prawnych skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między przejęciem kontroli nad daną 

osobą prawną przez młodego rolnika, pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych 

rolników przez tę osobę prawną.  

Obowiązywać będzie rzetelność i przestrzeganie przyjętych w tej sprawie procedur.  

W przypadku stwierdzenia, że rolnik dostarczył fałszywe dowody w celu udowodnienia 

zgodności z kryteriami młodego rolnika, stosowana będzie kara odpowiadająca 20% kwoty, 

którą beneficjent otrzymał lub mógłby otrzymać jako płatność dla młodych rolników (poza 

sankcją w postaci odmowy lub cofnięcia płatności w całości).  

Młodzi rolnicy oprócz opisanego wyżej wsparcia specjalnego, będą mogli korzystać 

z pozostałych komponentów składających się na system płatności bezpośrednich przyjęty na 

lata 2015-2020, pod warunkiem, że będą spełniać określone dla tych komponentów wymogi.  

  

Za młodego rolnika dla potrzeb przyznania płatności bezpośrednich uznano rolników, 

którzy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego lub rozpoczęli je w ciągu 5 lat 

poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie  płatności obszarowej  i w pierwszym roku 

składania wniosku nie przekroczyli 40 lat ( tj. nie ukończyli 41 roku życia w roku składania 

wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w okresie 2015-2020).  
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Przypomnę, że na system wsparcia bezpośredniego w Polsce składa się 6 komponentów: trzy 

obligatoryjne dla wszystkich państw członkowskich:  

1. Jednolita płatność obszarowa (JPO); 

2. Płatność za zazielenienie; 

3. Płatność dla młodych rolników;  

oraz trzy dobrowolne wybrane przez Polskę: 

4. Płatność dodatkowa; 

5. Płatności związane z produkcją; 

6. Przejściowe wsparcie krajowe. 

Warto także podkreślić, że nowy system płatności bezpośrednich jest komplementarny 

z pozostałymi formami unijnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich zawartymi w PROW  

2014-2020, a także z programami operacyjnymi Polityki Spójności. Poniżej przedstawione 

zostanie wsparcie dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata  2014-2020. 

 

 

2. Wsparcie młodych rolników w ramach filara II WPR – Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 w Polsce 

 

Premia dla młodych rolników 

Celem wsparcia młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 jest pomoc w podjęciu lub rozwijaniu działalności rolniczej.  

Głównym zaś narzędziem wsparcia jest poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na rzecz młodych rolników” (Premie dla młodych rolników), wdrażane w ramach 

działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”.  

Pomoc ma charakter premii wypłacanej w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata w wysokości 

80% kwoty pomocy zostanie wypłacona w ciągu 9 miesięcy po spełnieniu warunków 

określonych w decyzji, na podstawie której przyznane zostało wsparcie.  

Drugą ratę w wysokości 20% kwoty pomocy otrzyma rolnik po realizacji biznesplanu.  

Maksymalna wysokość premii (obydwu rat) wynosi 100 tysięcy złotych. 
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Aby uzyskać wsparcie potencjalny beneficjent musi spełnić określone warunki. 

Być osobą, która nie ukończyła 40 roku życia, posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i do 

czasu złożenia wniosku o wsparcie nie kierować gospodarstwem rolnym.  

Ale wymaga się, aby osoba ubiegająca się o pomoc rozpoczęła urządzanie gospodarstwa jednak, 

nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuje się, że o prowadzeniu gospodarstwa rolnego jako kierujący świadczy: 

 zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru w związku z prowadzeniem działalności 

rolniczej; 

 wystąpienie o płatności bezpośrednie; 

 wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomoc 

krajową, 

 prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.  

Należy zaznaczyć, że młody rolnik, jako osoba, a także jego gospodarstwo (grunty rolne) tylko 

raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, może korzystać z tej pomocy. Wyjątek stanowi 

sytuacja, kiedy to pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona np. z powodu rezygnacji 

lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.  

Z możliwości ubiegania się o premię dla młodych rolników w PROW 2014-2020 wyłączone są 

osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 

PROW 2007-2013.  

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego czy 

prowadzą wspólnie gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. Ponadto małżonek młodego 

rolnika musi spełniać co najmniej dwa warunki: nie korzystał ze wsparcia „Ułatwianie startu 

młodym rolnikom” PROW 2007-2013 i nie prowadził gospodarstwa jako kierujący.  

W Programie za rozpoczęcie urządzania gospodarstwa uważa się moment, kiedy młody rolnik 

stał się jego właścicielem lub objął je w posiadanie, a kończy się z chwilą rozpoczęcia 

prowadzenia go jako kierujący gospodarstwem rolnym.  

Z kolei, za kierującego gospodarstwem uważa się, osobę, która pracuje w tym gospodarstwie, 

podejmuje wszelkie decyzje na własny rachunek, ponosi koszty i czerpie korzyści.  
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Do przyznania pomocy wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub stażu 

pracy w rolnictwie. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji wnioskodawca może uzupełnić je 

w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.  

Kolejnym ważnym wymogiem dla potencjalnego beneficjenta jest opracowanie biznesplanu, 

którego realizacja gwarantowałaby rozwój działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży 

produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.  

Co powinien zawierać biznesplan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby otrzymać wsparcie młody rolnik, w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu 

pomocy musi nabyć lub wejść w posiadanie gospodarstwa rolnego. Zobowiązać się, do realizacji 

biznesplanu, w wyniku czego nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej 

o 10%. Ponadto beneficjent w momencie rozpoczęcia realizacji biznesplanu musi rozpocząć 

prowadzenie uproszczonej rachunkowości, którą należy prowadzić co najmniej do dnia upływu 

okresu związania z celem. Beneficjent w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 

gospodarstwa ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo, zobowiązać się do podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, jako rolnik przez okres 

co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a gospodarstwo rolne jako 

kierujący musi prowadzić do dnia upływu okresu związania z celem.  

Biznesplan  ubiegającego się o premię młodego rolnika powinien przedstawiać 

koncepcję rozwoju gospodarstwa, a przede wszystkim informacje dotyczące 

posiadanych zasobów, strukturę produkcji, cele pośrednie i końcowe rozwoju 

gospodarstwa, opis planowanych inwestycji, także szczegóły dotyczące  działań 

środowiskowych i gospodarki zasobami.  

Ponadto biznesplan młodego rolnika powinien zawierać inne informacje dotyczące 

rozwoju gospodarstwa np. udział w szkoleniach, korzystanie z doradztwa, udział 

w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (np. grupy producenckie), 

także informację nt. sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeśli dotyczy). 
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Jakie kierunki produkcji nie będą wspierane? 

Chów drobiu, z wyjątkiem produkcji ekologicznej. 

 

Prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne. 

 

Prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej np.: 
hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, 
hodowli psów i kotów rasowych 

 
Jakie kryteria wyboru mogą być brane pod uwagę przy przyznawaniu 
pomocy: 

 wielkość gospodarstwa, 

 kwalifikacje zawodowe młodego rolnika, 

 rodzaj planowanej produkcji, 

 kompleksowość biznesplanu, 

 przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych  
             w gospodarstwie, 

 wpływ na realizację celów przekrojowych, 

 udział w zorganizowanych formach współpracy producentów  
             rolnych, 

 przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie  
             gospodarstwa z mniejszych gospodarstw, 

 różnice wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo  
             a młodym rolnikiem. 

 

 

Ważne: 

Gospodarstwo 

młodego rolnika 

wskazane w 

biznesplanie 

musi mieć 

powierzchnię 

użytków rolnych 

równą co 

najmniej średniej 

krajowej, a w 

województwach 

gdzie średnia jest 

niższa niż 

krajowa – równą 

co najmniej 

średniej 

wojewódzkiej 

oraz nie większą 

niż 300 ha; 

 

 przynajmniej 

70% wielkości 

gospodarstwa 

młodego rolnika, 

musi stanowić 

jego własność lub 

użytkowanie 

wieczyste, lub 

dzierżawę z 

zasobów Skarbu 

Państwa lub JST, 

 ponadto 

gospodarstwo 

młodego rolnika 

powinno 

legitymować się 

wielkością 

ekonomiczną nie 

mniejszą niż 

13 tys. euro i nie 

większą niż 

150 tys. euro. 

 

 

http://pl.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=1&id=aHR0cDovL3d3dy5waG90b3hwcmVzcy5jb20vc3RvY2stcGhvdG9zL2NvbG9yL2FuaW1hbC9mZWF0aGVyLzE4MzM1NzU=&fileid=154859
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Preferencje dla młodych rolników w ramach innych działań PROW  2014-2020 
 
Jednym z zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 jest umacnianie 

korzystnej struktury wiekowej na obszarach wiejskich. Młodzi rolnicy są lepiej wykształceni, 

cechuje ich większa zdolność do poszukiwania i wdrażania innowacji, co powinno przyczyniać 

się do rozwoju rolnictwa. Dlatego też oprócz wyżej opisanego wsparcia, w PROW  2014-2020 

przewidziano dla młodych rolników pewne preferencje w ramach innych działań. 

 Do takich działań należy działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, gdzie 

odbiorcą ostatecznym pomocy jest młody rolnik korzystający ze wsparcia w ramach 

działania „Premia dla młodych rolników”; 

 Preferencje dla młodych rolników przewidziano także w działaniu „Inwestycje 

w środki trwałe” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach 

rolnych”, które obejmuje trzy typy operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych, 

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Inwestycje 

w gospodarstwach położonych na obszarach OSN.  

Oprócz preferencji dla operacji realizowanych przez młodych rolników, w ramach 

wymienionych wyżej rodzajów operacji przewiduje się także wyższe kwoty wsparcia – 60% 

kosztów kwalifikowalnych operacji, wobec 50% dla pozostałych beneficjentów, 

a w przypadku Modernizacji gospodarstw rolnych, jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą 

rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana 

nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 

15 krów. Jednak młody rolnik w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku 

o płatność ostateczną musi osiągnąć próg co najmniej 25 krów. 

 

To najważniejsze przykłady działań, w ramach których stosowane będą preferencje dla 

młodych rolników. 
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W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, informacje zawarte w dokumencie System Płatności Bezpośrednich w Polsce 

w latach 2015-2020 (projekt MRiRW styczeń 2015) oraz w materiale informacyjnym ARiMR 

Płatności bezpośrednie w roku 2015. 

 

Opracowanie: 

Jadwiga Nowakowska 

CDR O/Kraków 

e-mail: j.nowakowska@cdr.gov.pl 

tel. (12) 424 05 25 

Podsumowanie 

W nowej perspektywie finansowej w porównaniu do poprzednich okresów 

programowania uruchomiony zostanie większy zakres wsparcia dla młodych 

rolników.  

Po raz pierwszy wprowadzona jest premia w ramach płatności bezpośrednich 

w wysokości  około 60 euro do powierzchni max 50 ha.  

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014-2020  zaś przewidziano 

w działaniach, w największym stopniu decydujących o rozwoju, preferencje 

związane z wyborem operacji młodych rolników, a także większe stawki wsparcia. 

 

mailto:j.nowakowska@cdr.gov.pl

