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System dla małych gospodarstw 

Do systemu dla małych gospodarstw w roku 2015 „automatycznie” włączeni zostaną rolnicy, których łączna kwota 

płatności bezpośrednich (tj. z wyłączeniem kwoty płatności niezwiązanej do tytoniu) nie przekroczy równowartości 

w złotych kwoty 1 250 euro. W instrukcji przesłanej rolnikowi wraz z formularzem wniosku o przyznanie płatności, 

znajduje się informacja o szacunkowych stawkach płatności. 

Do systemu dla małych gospodarstw mogą również przystąpić rolnicy, których kwota płatności bezpośrednich 

przekracza równowartość w złotych kwotę 1 250 euro, pod warunkiem, że: 

 złożą w roku 2015 wniosek o przyznanie płatności, w którym wnioskować będą o włączenie do systemu dla 

małych gospodarstw lub złożą w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. odrębny wniosek o włączenie do tego 

systemu: 

 spełnią minimalne wymogi w zakresie powierzchni lub kwoty wsparcia (1 ha lub 200 euro); 

 spełnią warunki określone dla poszczególnych płatności, o które wnioskują w roku 2015 (tj. jednolitej płatności 

obszarowej, płatności dla młodych rolnika, płatności dodatkowej, wsparcia powiązanego z produkcją). 

 Uwaga: Płatność dla małych gospodarstw będzie określana, jako suma wszystkich płatności bezpośrednich, do 

otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (bez uwzględnienia płatności 

niezwiązanej do tytoniu) z zastosowaniem maksymalnego limitu nie przekraczającego równowartości w złotych 

kwoty 1250 euro. Płatność dla małych gospodarstw, „zastąpi” płatności bezpośrednie, o które rolnik będzie 

ubiegał się w 2015 r.  

Płatność ta przysługiwać będzie tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) gospodarstwa po dniu 

18.10.2011 r., w celu uzyskania tej płatności. 

 

W roku 2015 rolnicy będą mogli przystąpić do systemu wsparcia dla małych gospodarstw, z czym wiązać się będą 

dla nich korzyści w postaci: 

 zwolnienia z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia bez utraty prawa do uzyskania płatności na zazielenienie; 

 zwolnienia z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności, 

 zwolnienia z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych 

w gospodarstwie; 

 zwolnienia z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego 

w przypadku, w którym kwota otrzymanej pomocy z funduszy rolniczych Unii nie przekroczy progu 1 250 euro. 

 

 Do systemu dla małych gospodarstw rolnicy mogą przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku 

2015. 

 Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku 2015 będzie możliwe poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia w terminie do dnia 9 czerwca, natomiast w kolejnych latach w terminie do dnia 30 września roku, 

w którym to wystąpienie ma nastąpić. 

 


