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Synopsis. W artykule dokonano porównania między działaniem „Ułatwienia startu młodym rolników”, jakie wy-
stępowały w SPO 2004-2006 a PROW 2007-2013. W Sektorowym Programie Operacyjnym warunki przyznawania 
wsparcia były liberalne. Kwotę wsparcia ustalono na poziomie 50 tys. zł, co stanowiło 50% maksymalnej pomocy 
przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE), ustalonej w wysokości 25 tys. euro (licząc po 4 zł za euro). W kolejnej 
perspektywie programowania PROW 2007-2013, kryteria dostępu do premii zostały zaostrzone. Do podstawo-
wych kryteriów zaliczono m.in.: posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni równej średniej wojewódzkiej, 
przedstawienie biznesplanu i skierowanie 70% środków na inwestycje. W 2010 r. podniesiono premię z 50 do 
75 tys. zł. z uwagi na konieczność ponoszenia coraz większych nakładów na inwestycje. Mimo podniesienia premii, 
wysokość wsparcia w stosunku do rozporządzenia Rady (WE) spadła do 18,7 tys. euro (34,1%), wobec 55 tys. euro 
obowiązujących w UE. 

Wstęp 
Zjawisko występowania zmian pokoleniowych w rolnictwie jest zróżnicowane w poszczególnych 

krajach. Tempo zmian pokoleniowych zależy od różnych czynników, jak długość życia ludności 
rolniczej, sposób wchodzenia młodego pokolenia do pracy zawodowej, sposobów funkcjonowania 
rodziny wielopokoleniowej. W tradycyjnych gospodarstwach rolnych przejmowanie gospodarstw 
przez następców następowało w późnym wieku, z uwagi na konieczność zapewnienia rodzicom, tzw. 
dożywocia, polegającego na świadczeniu usług wyżywienia i zakwaterowania do końca życia. 

W Zachodniej Europie po II wojnie światowej zaczęto wprowadzać pierwsze emerytury rolnicze, co 
uwalniało następców od konieczności świadczenia dożywocia [Osam  i in. 2010]. W latach 90. XX wieku 
kolejnym etapem przyspieszającym rotację pokoleń było uruchomienie instrumentów, zachęcających 
do szybszego obejmowania gospodarstwa po rodzicach. Wchodzenie w rolę następcy jest procesem 
trudnym pod względem motywacyjnym i wymaga potrzeby kształtowania nowego oblicza gospodar-
stwa, jako jednostki nowoczesnej i innowacyjnej, zdolnej do konkurowania na wspólnotowym rynku.  
Po wprowadzeniu wcześniejszych emerytur, pozwalających uzyskać rentę strukturalną wcześniej o 10 
lat skróceniu uległ okres, między osobami zdającymi gospodarstwa a tymi, którzy je przejmują. Proces 
rotacji pokoleń wymaga środków fi nansowych, które pozwolą na doposażenie gospodarstwa rolnego i 
jego przystosowanie do wymogów wynikających z zasad wzajemnej zgodności. 

Cel i zakres pracy
Podstawowym celem opracowania było porównanie warunków udzielania wsparcia fi nansowego na 

działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, występujące między SPO 2004-2006 a PROW 2007-2013. 
Założono, że w Sektorowym Programie Operacyjnym 2004-2006 warunki przyznawania wsparcia były 
liberalne, bez określania szczegółowych warunków, jakie musi spełnić benefi cjent, aby osiągnąć określony 
cel. Postawiono tezę, że w nowej perspektywie programowania PROW 2007-2013 zaostrzono kryteria, 
a potem nawet podniesiono kwotę premii. Badania miały charakter analityczny, przy tym bazowano na 
danych Systemu Informacji Zarządczej ARiMR. Wyniki badań przedstawiono w układzie poszczególnych 
województw.
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Rozporządzenie Rady (W E) z 1999 r. w sprawie ułatwienia startu młodym rolnikom. W rozporzą-
dzeniu Rady (WE) nr 1257/1999 w spawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i 
Gwarancji Rolnej (EFOiGR), stwierdzono że pomoc dla młodych rolników powstaje dla ułatwienia im 
startu w rolnictwie. Wsparcie fi nansowe przyznawane jest pod następującymi warunkami: 
 – rolnik ma mniej niż 40 lat,
 – rolnik posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe, 
 – rolnik rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego po raz pierwszy i nie jest głową gospodarstwa. 

Pomoc dla rozpoczynającego gospodarowanie młodego rolnika może obejmować jednorazową 
premię do wysokości 25 000 euro lub dopłatę do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego w celu pokrycia 
kosztów, które pojawiły się w związku z rozpoczęciem prowadzenia gospodarstwa. 

Ułatwienie startu młodych rolnikóww Sektorowym Programie Operacyjnym 2004-2006. Działanie 
„Ułatwienie startu młodych rolników” znalazło się w Sektorowym Programie Operacyjnym 2004-2006 a 
nie w PROW 2004-2006, z uwagi na sposobów planowania wydatków w Komisji Europejskiej. Pomoc dla 
młodych rolników miała ułatwić przejmowanie gospodarstw przez nowych, przygotowanych do zawodu 
właścicieli. Ponadto, miała stymulować modernizację gospodarstw i ich dostosowania do standardów wa-
runków i jakości produkcji oraz ochrony środowiska [SPO 2004]. Działanie „Ułatwienie startu młodym rol-
nikom” w sensie interpretacji przepisów prawnych było proste, a cała zasada polegała na udzieleniu pomocy 
fi nansowej w postaci premii w wysokości 50 tys. zł. Premia wypłacana była jednorazowo osobie, która po 
raz pierwszy podejmowała się prowadzenie gospodarstwa rolnego i spełniała określone kryteria związane 
z wiekiem, wykształceniem i stażem pracy. Rolnik starający się o dofi nansowanie nie mógł przkroczyć 40 
lat. Warunkiem otrzymania premii był fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego po raz pierwszy w życiu, a 
do tego  nie wcześniej niż na jeden rok przed podjęciem decyzji przez Agencję o udzieleniu pomocy. Premia 
w wysokości 50 tys. zł była stosunkowo wysoka dla każdego młodego rolnika, tym bardziej że można było 
ją wykorzystać na dowolny cel i nie trzeba było się z niej rozliczać. Mowa była tylko o ogólnych zasadach 
funkcjonowania gospodarstwa rolnego, polegającego na spełnianiu standardów dobrej praktyki rolniczej. 
Początkowo planowano, że limit środków fi nansowych starczy na wypłacenie premii dla 14,5 tys. rolników 
[Wawrzyniak, Wojtasik 2008]. W rzeczywistości wypłacono 18,8 tys. premii, w tym najwięcej w woj. 
mazowieckim (16,1%), wielkopolskim (13,6%) i lubelskim (11,1%).

Regulacje prawne w zakresie 
ułatwienia startu młodym rolnikom 
w latach 2007-2013. W Rozporzą-
dzeniu Rady (WE) nr 1998 z 2005 
r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez EFR-
ROW, stwierdzono że przyznanie 
młodym rolników szczególnych 
przywilejów może ułatwić im 
zarówno rozpoczęcia działalności, 
jak i strukturalne dostosowanie ich 
gospodarstw do podjęcia działal-
ności. Środek wspierający podjęcie 
działalności powinien zależeć od 
opracowania planu biznesowego 
jako instrumentu zapewniającego 
rozwój działalności nowego gospo-
darstwa rolnego. Wparcie instru-
mentami pomocowymi powinno 
udzielać się osobom, które: 
 – mają mniej niż 40 lat oraz po raz 

pierwszy podejmują działalność 
w gospodarstwie rolnym jako 
kierujący gospodarstwem, 

 – posiadają odpowiednie umiejęt-
ności i kwalifi kacje zawodowe, 

 – przedkładają plan biznesowy 
dotyczący rozwoju ich działal-
ności rolniczej. 
Wsparcie fi nansowe wzrasta do 

kwoty 55 000 euro.

Tabela 1. Liczba złożonych wniosków i zrealizowanych płatności na 
„Ułatwienie startu młodym rolnikom” SPO 2004-2006
Table 1. Number of given applications and realized payments for 
„Start of young farers in frames” of SOP 2004-2006 
Województwo/
Province

Liczba złożonych 
wniosków/
Number of 

applications

Kwoty zrealizowanej 
płatności  [tys. zł]/
Amount of realized 

payments [thous. PLN]
Dolnośląskie 839 41 950
Kujawsko-pomorskie 1458 72 900
Lubelskie 2086 104 300
Lubuskie 307 15 350
Łódzkie 1774 88 700
Małopolskie 723 36 150
Mazowieckie 3040 152 000
Opolskie 531 26 550
Podkarpackie 525 26 250
Podlaskie 1516 75 800
Pomorskie 774 38 700
Śląskie 424 21 200
Świętokrzyskie 747 37 350
Warmińsko-
mazurskie 962 48 100

Wielkopolskie 2564 128 200
Zachodniopomorskie 586 29 300
Razem/Total 18 856 942 800
Źródło/Source: System Informacji Zarządczej ARiMR
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„Ułatwienie startu młodym rolnikom” w PROW 2007-2013. Według PROW 2007-2013 celem 
działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze 
rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode, o odpo-
wiednich kwalifi kacjach zawodowych. Stwierdzono, że w Polsce około 1/5 gospodarstw jest prowadzona 
przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu tych gospodarstw na rzecz młodych i 
wykształconych następców konieczne jest wsparcie ze środków publicznych. Przejmowanie gospodarstw 
przez osoby młode, a przy tym aktywne, o odpowiednich kwalifi kacjach zawodowych sprzyja pożądanym 
zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. Rozpo-
częcie samodzielnej działalności rolniczej wymaga jednak poniesienia znacznych nakładów fi nansowych 
na uruchomienie produkcji oraz modernizację gospodarstwa, dlatego wsparcie fi nansowe jest niezbędne w 
celu umożliwienia młodym rolnikom realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych [PROW 2007].

Pomoc była  najpierw udzielana w formie jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł (po nowelizacja 
wysokość premii wzrosła do 75 tys. zł), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Aby 
uzyskać wsparcie, wnioskodawca musiał spełniać określone warunki, które zostały określone w Rozporządze-
niu MRiRW z 17 października 2007 r. Pomoc może być przyznana osobie pełnoletniej, która w dniu złożenia 
wniosku nie ukończyła 40 lat oraz nie pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy. Może natomiast otrzymy-
wać rentę rodzinną. Premię będą mogły otrzymać osoby zamierzające podjąć się prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, które spełnia określone wymagania dotyczące powierzchni użytków rolnych. Młody rolnik powinien 
mieć również odpowiednie kwalifi kacje zawodowe, których rodzaje, poziom i zakres  szczegółowo określają 
odpowiednie przepisy. W przypadku braku kwalifi kacji istnieje możliwość zobowiązania się do uzupełnienia 
tego wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Premia przyznawana będzie 
osobom, które wejdą w posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszych niż 
średnia w województwie oraz nie większa niż 300 ha. W przypadku, gdy średnia w województwie, w którym 
położone jest gospodarstwo jest mniejsza niż średnia krajowa, to wówczas średnia może być mniejsza niż średnia 
w kraju. Młody następca musi przestrzegać obowiązku spełniania przez gospodar stwo wymogu żywot ności 
ekonomicznej lub wykazanie przez wnioskodawcę, że kryterium to zostanie spełnione nie później niż po 5 
latach od rozpoczęcia przez niego prowadzenia tego gospodarstwa. Benefi cjent musiał także udokumentować 
spełnienie kryte rium żywotności ekonomicznej przed stawiając wyliczenie wielkości ekono micznej gospo-
darstwa na podstawie fak tycznych danych z gospodarstwa. Wniosek należy złożyć w terminie określonym 
przez Agencje do właściwego, ze względu na miejsce położenia danego gospodarstwa. Ponadto, musi spełniać 
kryteria dotyczące ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt oraz utrzy manie tego stanu 
przez 5 lat od dnia wy płaty pomocy. Rolnik przez 3 lata od dnia wypłaty pomocy, podlega  ubezpieczeniu 
społecznemu rolników z mocy ustawy, w pełnym za kresie jako rolnik. Wszyscy benefi cjen ci zobowiązani są 
ponadto do umożliwie nia przeprowadzenia kontroli na miejscu, przechowywania dokumentów związa nych 
z przyznaną pomocą przez 5 lat od jej wypłaty, przesłania sprawozdania z re alizacji biznesplanu po 3 latach 
od wy płaty pomocy oraz przesłania ankiety monitorującej na żądanie Agencji. W przypadku, gdy benefi cjent 
nie wypełni któregoś z wyżej wymienionych  zobowiązań będzie mu siał zwrócić otrzymaną premię w czę ści 
lub w całości. Premia nie mogła być przyznana oso bie, która [Wyszkowska, Sztoldman 2010]: 
 – przejęła gospodarstwo od współ małżonka, 
 – prowadziła gospodarstwo będąc je go współwłaścicielem, chyba że go spodarstwo to pozostawało we 

wspól nocie małżeńskiej, 
 – podjęła po raz pierwszy prowadze nie gospodarstwa, lecz w okresie wcze śniejszym była płatnikiem po-

datku do chodowego z tytułu prowadzenia pro dukcji w jednym z działów specjalnych produkcji rolniczej.
W indykatywnym budżecie PROW 2007-2013 na działanie związane z ułatwieniem startu młodych 

rolników przewidziano wsparcie fi nansowe w wysokości 420 mln euro. Wobec dużego zainteresowania 
wśród benefi cjentów tym działaniem i możliwości powstania  niewłaściwej alokacji środków, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  korzystając z uprawnień jaki dała mu ustawa o PROW oraz opierając się 
na wskaźnikach, ustalił limity środków fi nansowych przypadających na poszczególne województwa.    

Działanie „Ułatwienie startu młodych rolników” było adresowane do ściśle określonej grupy benefi -
cjentów, przede wszystkim do tych, którzy po raz pierwszy wstępują na drogę samodzielności i dysponują 
odpowiednimi atrybutami w postaci kwalifi kacji zawodowych oraz  obszaru gospodarstwa rolnego w 
relacji do średniej danego województwa. Mimo podniesienia kryteriów dostępu do tego działania złożono 
dużą liczbę wniosków, która w 2008 r. wyniosła 6,5 tys., by po spadku w 2009 r., ponownie wzrosnąć 
do 13,4 tys. wniosków. Łącznie benefi cjentom  wypłacono kwotę 1315,8 mln zł. 

Liczba złożonych wniosków w omawianym okresie wskazywała na zmienne tendencje, przy tym w 
2008 r. wyniosła ok. 6,5 tys., by po roku spaść do 1,2 tys. i w 2010 r. wzrosnąć do 13,4 tys. W 2008  i 
2009 r. na jeden wniosek wypłacano po 50 tys. zł premii. Natomiast w 2010 r. średnia wypłata na jeden 
wniosek wyniosła 69,4 tys. zł, co należy interpretować w ten sposób, że obok  premii w wysokości 50 
tys. zł, zaczęto realizować premie w wysokości 75 tys. zł [Mickiewicz 2011]. 
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Rozporządzeniem MRiRW z dnia 13 lipca 2010 r. wprowadzono nowelizację, mającą na uwadze, że roz-
poczęcie samodzielnej działalności rolniczej wiąże się z koniecznością ponoszenia  coraz większych nakładów 
fi nansowych na uruchomienie produkcji i modernizację gospodarstwa W resorcie rolnictwa podjęto decyzję 
o podwyższeniu do 75 tys. zł kwoty jednorazowej premii przyznawanej młodym rolnikom. Do istotniejszych 
zmian, jakich dokonano w warunkach przyznania pomocy, należy również zaliczyć złagodzenie warunków 
dotyczących minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. W województwach, w których śred-
nia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia krajowa (województwo lubelskie, 
łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie). Ponadto, dopuszczono możliwość 
przyznania pomocy rolnikom, których gospodarstwa mają powierzchnię mniejszą niż średnia krajowa, lecz nie 
mniejszą niż średnia wojewódzka, pod warunkiem, że areał gospodarstwa zostanie powiększony do poziomu 
średniej krajowej w terminie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. W województwach, w 
których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wyższa od średniej krajowej, wsparcie 
będzie przyznawane osobom mających gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia 
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju [Rozporządzenie MRiRW z 13 lipca 2010].

Złagodzeniu uległy sankcje za nieterminowe przedłożenie przez benefi cjenta dokumentów potwier-
dzających fakt spełnienia warunków, do spełnienia których benefi cjent zobowiązany został w decyzji o 
przyznaniu pomocy (np. zaświadczenia z KRUS, dokumentów potwierdzających wydatkowanie 70% 
premii, dokumentu poświadczającego uzyskanie rolniczych kwalifi kacji zawodowych). Wysokość pomo-
cy podlegającej zwrotowi w przypadku niedostarczenia w terminie wyżej wymienionych dokumentów 
została obniżona z 25 do 15% [Rozporządzenie MRiRW z 13 lipca 2010].  

Tabela 2. Liczba złożonych wniosków i kwota wnioskowanej pomocy na ułatwienie startu młodych 
rolników PROW 2007-2013 
Table 2. Number of fi lled applications and amount of proposed support for starting by young farmers in RDP 2007-2013 
Województwo/ 
Province

Liczba wniosków i kwoty przyznanej pomocy [tys. zł]/Number of given applications and 
amount of proposed support [thous.PLN]

kampania 2008/
campaign 2008

kampania 2009/
campaign 2009

kampania 2010/
campaign 2010

liczba 
złożonych 
wniosków/

number 
of fi lled 

applications

wnioskowana 
kwota 

pomocy/ 
proposed 

amount of 
support  

liczba 
złożonych 
wniosków/

number 
of fi lled 

applications

wnioskowana  
kwota 

pomocy/
proposed 

amount of 
support    

liczba 
złożonych 
wniosków/

number 
of fi lled 

applications

wnioskowana   
kwota 

pomocy/
proposed 

amount of 
support    

Dolnośląskie 207 10 350 33 1 650 356 26 700
Kujawsko-
pomorskie 664 33 200 128 6 400 1 085 81 375

Lubelskie 815 40750 1S0 8 000 1452 108 900
Lubuskie 32 4 100 13 650 196 14 700
Łódzkie  611 30 550 111 5 550 1092 81 900
Małopolskie 96 4 800 20 1 000 270 20 250
Mazowieckie 1 242 62 100 257 12 850 2 015 151 125
Opolskie 118 5 900 15 750 371 27 825
Pod karpackie 158 7 900 36 1800 323 24 225
Podlaskie 616 30800 114 5700 1044 78 300
Pomorskie 220 11000 52 2 600 552 41400
Śląskie 121 6050 11 550 284 21 300
Świętokrzyskie 223 11 150 45 2 250 580 43500
Warmińsko-
mazurskie 250 12 500 57 2350 654 49050

Wielkopolskie 978 48 900 135 6 750 1716 128 700
Wielkopolskie 94 4 700 22 1 100 418 31 350
Razem/Total 6495 324 750 1209 60 450 13408 930 600
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Podsumowanie
Instrumenty wsparcia fi nansowego udzielane na ułatwienie startu młodych rolników, uległy dość istotnym 

zmianom między SPO 2004-2006 a PROW 2007-2013. W pierwszym okresie działania tego działania wy-
mogi stawiane przed przyszłymi benefi cjentami były dość liberalne. Do obowiązków benefi cjentów należało 
spełnianie kryteriów co do wieku, wykształcenia oraz ścieżki  wchodzenia do zawodu, co wystarczyło aby 
skorzystać z tej pomocy. Wysokość pomocy ustalono na poziomie 50 tys. zł, co stanowiło 50% maksymalnej 
pomocy przewidzianej w Rozporządzeniu Rady (WE), ustalonej na poziomie 25 tys. euro (licząc po 4 zł za euro).

Kryteria skorzystania ze wsparcia w nowej perspektywie fi nansowej obejmującej lata 2007-2013 
zostały zaostrzone. Do podstawowych kryteriów zaliczono, m.in.: posiadanie gospodarstwa  rolnego 
o powierzchni równej średniej wojewódzkiej, przedstawienie biznesplanu i skierowanie 70% środków 
na inwestycje. W 2010 r. podniesiono premię z 50 do 75 tys. zł. z uwagi na konieczność ponoszenia 
coraz większych nakładów na inwestycje. Mimo podniesienia premii, wysokość wsparcia w stosunku 
do Rozporządzenia Rady (WE) spadła do 18,7 tys. euro (34,1%), wobec 55 tys. euro obowiązujących 
w UE (licząc 4 zł/euro). W Polsce podniesiono kwotę wsparcia o 50%, gdy tymczasem w UE o 120%. 
Szacowaną liczbę benefi cjentów w okresie 2007-2013 ustalono na poziomie 35 200 osób. Fakt ściślejszego 
powiązania udzielanej pomocy z realizacją planu rozwoju gospodarstwa, będzie miał pozytywne zna-
czenie na kierunki wydatkowania instrumentów wsparcia fi nansowego [Rozporządzenie MRiRW 2010].
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Summary
The article compares the effect of facilitating the start by young farmers, which occurred between the SOP 2004-

2006 and the RDP 2007-2013. The Sectoral Operational Programme conditions for support were quite liberal. The 
amount of support was set at 50 thousand PLN, which constituted 50% of the maximum assistance provided for in 
Council Regulation (EC), set at 25 thousand euros (calculated at 4 PLN per euro).

In the next RDP 2007-2013 programming perspective, the criteria for access to the premium have been strengthened. 
The basic criteria include: possession of a farm with an area equal to the average provincial, submit a business plan and 
putting 70% of the investment. In 2010 the premium was raised from 50 thousand PLN up to 75 thousand PLN because 
of the need to incur increasing amounts of investment. Despite the premium increase, the amount of support in relation to 
Council Regulation (EC) has dropped to 18.7 thousand euro (34.1%), compared to 55 thousand euros binding in the EU.
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