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Szanowny Panie Senatorze! 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia br. w sprawie możliwości wsparcia gospodarstw 

rodzinnych w latach 2014-2020, uprzejmie przedstawiam materiał, który będzie podstawą 

wystąpienia w dniu 11 lutego 2014 roku. 

 

Wsparcie gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw rodzinnych, możliwe będzie w ramach 

kilku instrumentów Wspólnej polityki Rolnej, których finansowanie oparte będzie przede 

wszystkim o przygotowywany obecnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

Na rozwój obszarów wiejskich z budżetu UE zostanie przeznaczone ok. 8 597 mln euro. 

Środki EFRROW zostaną uzupełnione środkami krajowymi w wysokości 4 920 mln euro. 

W związku z tym, łącznie na realizację PROW 2014-2020 planuje się przeznaczyć około 

13 517 mln euro. 

Gospodarstwa rolne w Polsce, mimo dotychczasowego wsparcia inwestycyjnego, nadal 

wymagają niezbędnych inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia ich rentowności oraz 

podwyższenia konkurencyjności.  

Na obecnym etapie prac nad programem przyjęto założenie, że w nowym okresie 

programowania będą wdrażane m. in. działania wspierające inwestycje poprawiające ogólne 

wyniki gospodarstw rolnych. 

W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” pomoc będzie skierowana do 

gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 15 tys. euro do 100 tys. euro (do 500 tys. euro 



w przypadku operacji dot. produkcji prosiąt).  

Priorytetowo traktowane będzie wsparcie inwestycji dotyczących budynków inwentarskich. 

Zakłada się, że inwestycje te będą wspierane w ramach dedykowanych naborów 

obejmujących trzy kluczowe rodzaje produkcji zwierzęcej tj. produkcję prosiąt,  mleka oraz 

bydła mięsnego. Wsparcie produkcji zwierzęcej będzie również możliwe w ramach naborów 

wniosków dotyczących operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, 

wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą 

jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Pomoc w tym działaniu 

będzie ukierunkowana tak, aby wsparła aktywnych rolników, którzy chcą budować 

konkurencyjne, silne i nowoczesne gospodarstwa. 

W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc w ramach tego działania dotyczyć będzie 

wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich i będzie udzielana w formie 

refundacji części kosztów kwalifikowalnych (do 50% lub 60 % w przypadku inwestycji 

zbiorowych), a limit pomocy będzie wynosił: 

1) 500 000 zł (1 500 000 zł w przypadku operacji dot. produkcji prosiąt) – w przypadku 

budowy lub modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie 

niezbędnym do produkcji, 

2) 200 000 zł - w przypadku pozostałych operacji. 

Projekt PROW 2014-2020 przewiduje także instrument wsparcia dla młodych rolników. 

Premie dla młodych rolników, w wysokości 100 tys. zł, będą przyznawane osobom, które nie 

ukończyły 40 roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy 

rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli w dniu 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły gospodarstwa rolnego jako kierujący. 

Gospodarstwo młodego rolnika będzie musiało spełniać poniższe kryteria wielkości: 

a) powierzchnia użytków rolnych równa co najmniej średniej krajowej, a w przypadku 

gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej 

średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300 ha, 

b) wielkość ekonomiczna nie mniejsza niż 20 tys. euro i nie większa niż 100 tys. euro. 

Małe gospodarstwa rodzinne, o wielkości ekonomicznej poniżej 15 tys. euro, będą mogły, 

zgodnie z projektem PROW 2014-2020, ubiegać się o pomoc w ramach działania 

„Restrukturyzacja małych gospodarstw”, na realizację określonego projektu przedstawionego 

w biznesplanie. Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 60 tys. zł. 

W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co 

najmniej 20% wartości wyjściowej. 

Pomoc w ramach tego działania będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa 

w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także 

przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych 

w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie 



z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również 

produktem rolnym, tj. objętym Załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej.  

Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu 

poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności w wyniku zmiany 

profilu prowadzonej produkcji rolnej. 

Ponadto osoby związane z gospodarstwem rolnym, które planują podjęcie działalności 

nierolniczej na terenach wiejskich będą mogły skorzystać z działania „Premie na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej”. Działanie będzie ukierunkowane na wspieranie aktywności 

w podejmowaniu działalności pozarolniczej, co wpłynie na wzrost możliwości zatrudnienia 

na obszarach wiejskich i przyczyni się pozytywnie do dalszych zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich. Adresatem działania będą osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako 

rolnik, małżonek rolnika lub domownik, deklarujący podjęcie działalności pozarolniczej.  

Pomoc w ramach tego działania będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 

100 tys. zł. 

W ramach ww. działania będą wspierane operacje przyczyniające się do różnicowania 

działalności na obszarach wiejskich, a warunkiem przyznania pomocy będzie utworzenie co 

najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). 

Pomoc będzie przyznawana, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma 

wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro. Pomoc udzielana będzie z tytułu podjęcia 

działalności pozarolniczej, w szczególności w zakresie: 

• sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, 

• rzemiosła lub rękodzielnictwa, 

• turystyki wiejskiej, 

• przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych, 

• świadczenia usług socjalnych, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki 

zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

• działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej, 

• działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych 

i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej. 

 

Ponadto gospodarstwa rolne, w tym gospodarstwa rodzinne, będą mogły skorzystać ze 

wsparcia w ramach programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego, który będzie realizował 

następujące cele szczegółowe: 

 odtwarzanie i zachowanie oraz wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na 

obszarach Natura 2000, obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 



szczególnymi ograniczeniami oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu 

europejskich krajobrazów; 

 poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów; 

 zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.  

W ramach działania promowane będą praktyki rolnicze sprzyjające zachowaniu 

różnorodności biologicznej, krajobrazu oraz walorów środowiska naturalnego, 

w szczególności jakości gleb i wód. Beneficjentami będą mogli zostać rolnicy, grupy 

rolników, grupy rolników i innych gospodarujących gruntami, w uzasadnionych przypadkach 

także inni gospodarujący gruntami lub ich grupy. 

Wsparcie będą mogli uzyskać również rolnicy, którzy będą chcieli utrzymać lub przejść na 

praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Beneficjentami będą mogli zostać rolnicy lub 

grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody 

rolnictwa ekologicznego i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. 

Rolnicy gospodarujący na gruntach położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania będą mogli nadal ubiegać się o wsparcie z tego tytułu. Wsparcie to 

przyznawane będzie w postaci zryczałtowanej, rocznej płatności udzielanej na hektar użytków 

rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów 

zgłoszonych przez rolnika. Są wyznaczone trzy kategorie obszarów: obszary górskie; obszary 

inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znacznymi utrudnieniami naturalnymi; inne 

obszary charakteryzujące się szczególnymi utrudnieniami. Beneficjentami będą mogli zostać 

rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na obszarach 

z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami, które zostały 

wyznaczone zgodnie z art. 31 rozporządzenia EFRROW. 

Należy również podkreślić, że w nowej perspektywie finansowej, przez 7 kolejnych lat, będą 

realizowane nadal płatności bezpośrednie, które są istotnym elementem dochodów 

uzyskiwanych przez rolników. 

Na płatności bezpośrednie zostanie przeznaczona z budżetu UE kwota w wysokości 23 491 

mln euro (z uwzględnieniem przesunięcia z II filaru). Planuje się również dofinansowanie 

krajowe płatności bezpośrednich w wysokości około 230 mln euro.  

Zatem łącznie na płatności bezpośrednie dla polskich rolników w latach 2014 - 2020 zostanie 

przeznaczone ponad  23 719 mln euro. 

Przyjęte rozwiązania umożliwią utrzymanie średniej wysokości wsparcia bezpośredniego na 

poziomie około 240 euro na ha. 

Podsumowując, rodzinne gospodarstwa rolne, w nowym okresie programowania, będą mogły 

ubiegać się o wsparcie w ramach wielu instrumentów Wspólnej polityki Rolnej. 

 

Z poważaniem 


