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Płatność dla młodych rolników
Głównym celem płatności jest ułatwienie zakładania działalności rolniczej przez młodych rolników
i wsparcie dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności rolniczej.
Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności
obszarowej, rolnikowi aktywnemu zawodowo, który:


jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca
gospodarstwem rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed
pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu
płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 oraz której wiek w pierwszym roku składania
wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności
bezpośrednich na lata 2015-2020 nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia
w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach
systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020);



jest osobą prawną lub grupą osób (w tym małżonków), pod warunkiem, że przynajmniej jedna
osoba fizyczna, spełniająca kryteria młodego rolnika (wiek, rozpoczęcie działalności), sprawuje
faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania,
korzyści i ryzyka finansowego w każdym roku składania przez osobę prawną wniosku o płatność
dla młodych rolników.

Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika można np. uznać najwcześniejszą
z następujących dat:


datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji
zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),



datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji
zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),



datę złożenia wniosku o:
o

przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów
rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego,

o

pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD,

o

dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub
rolników,

o

udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004–2006 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność
rolniczą lub rolników,
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o

przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczonej dla osób prowadzących
działalność rolniczą lub rolników,

o

przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem
Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

na

lata

2014-2020

przeznaczonej

dla

osób

prowadzących działalność rolniczą lub rolników,


datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem
zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt,
o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub



datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników - w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako
rolnik.

Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną w zakresie decyzji
dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz:


jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz
o

w przypadku jednoosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału
młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni,

o

w przypadku wieloosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału
młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni lub
większość członków zarządu stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został
nadany numer identyfikacyjny, lub



dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo
na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki
kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub



jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki
kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub



jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki
kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub



dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu
spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub



jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub innego
organu takiej osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania oraz:
o

w przypadku jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby
prawnej uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału
młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej,

o

w przypadku wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby
prawnej uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału
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młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej
lub większość członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej osoby prawnej
uprawnionego do jej reprezentowania stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym
został nadany numer identyfikacyjny.
Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób w zakresie decyzji dotyczących
zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności oraz:


młody rolnik samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany numer
identyfikacyjny, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej,
co wynika z treści umowy spółki – w przypadku spółki osobowej,



większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym
został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku spółki cywilnej,



młody rolnik zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
inną niż spółka samodzielnie, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje więcej osób, jeżeli
większość z nich stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer
identyfikacyjny – w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
innej niż spółka,



co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem – w przypadku małżonków,



większość z osób wchodzących w skład grupy osób innej niż wymienione w tiret 1-4, stanowią
młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny.

Do ustalenia daty rozpoczęcia działalności rolniczej przez grupę osób, którą są małżonkowie, przyjmuje
się datę rozpoczęcia tej działalności przez małżonka, który najwcześniej rozpoczął działalność rolniczą.
Rolnik, który pozostaje w związku małżeńskim i razem z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne,
podaje we wniosku numer PESEL małżonka w celu zweryfikowania daty rozpoczęcia prowadzenia
działalności rolniczej przez małżonka. W przypadku, gdy małżonek rolnika nie ma nadanego numeru
PESEL, do wniosku należy dołączyć Oświadczenie młodego rolnika o pozostawaniu w związku
małżeńskim z osobą nieposiadającą nadanego numeru PESEL, w którym to oświadczeniu należy
podać: datę urodzenia małżonka, datę rozpoczęcia przez małżonka działalności rolniczej oraz rodzaj
i nr dokumentu tożsamości.
W przypadku osób prawnych i grup osób, w których jest więcej niż jedna osoba spełniająca kryteria
młodego rolnika datę rozpoczęcia działalności rolniczej ustala się dla młodego rolnika, który
najwcześniej rozpoczął sprawowanie kontroli.
Płatność przyznawana będzie na okres maksymalnie pięciu lat, przy czym okres ten skracany będzie
o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika,
a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.
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W przypadku osób prawnych okres ten skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między
rozpoczęciem działalności rolniczej przez osobę fizyczną (młodego rolnika) sprawującą kontrolę nad
osobą prawną, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników przez tę osobę prawną.
Płatność przysługuje do maksymalnie 50 ha gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności
obszarowej.
Jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekraczał będzie limit
50 ha, obszar zgłoszony w ramach płatności dla młodych rolników zmniejszony zostanie do tego limitu.
W przypadku stwierdzenia, że rolnik dostarczył fałszywe dowody w celu udowodnienia zgodności
z kryteriami młodego rolnika, stosowana będzie kara odpowiadająca 20% kwoty, którą otrzymał lub
mógłby otrzymać, jako płatność dla młodych rolników (poza odmową przyznania płatności).
Rolnik, będący osobą prawną lub grupą osób z wyłączeniem małżonków, do wniosku o przyznanie
płatności dołącza:


oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną,



oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób,



oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim z osobą, która spełnia kryteria młodego
rolnika,



dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad osobą prawną i datę
rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika np. odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), aktualny na dzień złożenia wniosku, z którego będzie wynikało kto i od kiedy
sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną lub umowa spółki, lub akt powołania na
stanowisko,



dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad grupą osób, w tym nad
spółką cywilną i jednostką nieposiadającą osobowości prawnej i datę rozpoczęcia sprawowania
tej kontroli przez młodego rolnika, np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), aktualny
na dzień złożenia wniosku, z którego będzie wynikało kto i od kiedy sprawuje faktyczną i trwałą
kontrolę nad grupą osób lub umowa, lub akt powołania na stanowisko, lub statut, lub regulamin.

