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Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej 
perspektywie finansowej  

w ramach WPR 
(materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 2) 

 
 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie 



Informacja o sposobie opracowania materiałów 

Materiał informacyjny: Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa  

w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR składa się z trzech prezentacji: 

- Pierwsza poświęcona jest procesowi programowania perspektywy 

    finansowej 2014 – 2020 ze szczególnym podkreśleniem elementów 

    nowych. 

- Druga poświęcona jest filarowi I WPR a nade wszystko zmianom  

    w płatnościach obszarowych. 

- Trzecia prezentacja dotyczy: celów, priorytetów i możliwości  

     wsparcia obszarów wiejskich w szczególności działań priorytetu 1  

     PROW 2014 – 2020. Najwięcej miejsca poświęcone jest  działaniom 
wspierającym innowacje w tym propozycjom funkcjonowania sieci EPI (w Polsce 
SIR), działaniu Współpraca i zadaniom dla WODR. 

 

2 



Informacja o sposobie opracowania materiałów 

 Prezentacja 2 obejmująca system płatności bezpośrednich w Polsce  opracowana została z 
wykorzystaniem ROZPORZĄDZENIAPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników 
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej; 

• ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) NR 639/2014 

      z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

      (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na 

       podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego  

       rozporządzenia. (Dz.U.UE L z dnia 20 czerwca 2014 r.) oraz  

 

• Projektu systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015 – 2020 – 
MRiRW z sierpnia 2014. 

• Uwaga: W związku z ukazaniem się „Projektu systemu płatności 
bezpośrednich w latach 2015 – 2020” ze stycznia 2015 roku, w prezentacji 
dokonano zmian i uzupełnień.  

 



Filar I WPR 

Nowe zasady płatności bezpośrednich 

Prezentacja 2 



Wspólna Polityka Rolna (WPR)  

Po roku 2013 podstawę WPR dalej stanowić 

będą dwa filary. 

Do najważniejszych instrumentów wsparcia 

w filarze I należy zaliczyć zmienione w 

stosunku do obecnie obowiązujących płatności 

bezpośrednie i środki organizacji rynków. 

W filarze II będą to instrumenty w ramach 

nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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WPR 2014-2020 

I Filar II Filar 

PROW 

(ROW) 

Płatności bezpośrednie: 

Jednolita Płatności obszarowa (JPO) 

Płatności za zazielenianie 

Płatności dla młodych rolników 

Płatności dla małych gospodarstw 

Płatności związane z produkcją 

Płatności   dodatkowe, 

 przejściowe wsparcie krajowe 

Wspólna Organizacja Rynku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. filar WPR: zmiany we wspólnej organizacji  

rynków  rolnych 

Większe zorientowanie rolnictwa na rynek światowy;  

             

Zniesienie kwotowania produkcji cukru (2017 r.);  

 

Zniesienie kwotowania produkcji mleka (2015 r.);      

 

Refundacje wywozowe na poziomie zerowym  

stosowane tylko jako środek zarządzania kryzysowego. 



Płatności bezpośrednie 

Od 1 stycznia 2015 roku wycofany zostanie dotychczasowy 
system płatności bezpośrednich. 

Generalnie w UE obowiązywać będzie system płatności 

oparty na uprawnieniach. 

Jednak w przypadku państw członkowskich stosujących 
uproszczony system płatności bezpośrednich SAPS 
(Polska) będzie stosowany do 2020 r. uproszczony system 
płatności (SAPS). 



Płatności bezpośrednie 

  Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015 – 2020 składa 
się z dwóch podstawowych komponentów:  

   takiego samego dla wszystkich państw Wspólnoty  

   i dobrowolnego wybieranego przez państwo  

       członkowskie. 



Płatności bezpośrednie 

   
Do obowiązkowych płatności bezpośrednich należą:  
1. Jednolita płatność obszarowa (JPO),  
2. płatność za zazielenianie oraz   
3. płatność dla młodych rolników.  
Natomiast w skład płatności dobrowolnych wchodzą:  
4 . płatności związane z produkcją,  
5. płatności dodatkowe oraz  
6. przejściowe wsparcie krajowe.  



Komponenty płatności bezpośrednich 

 
 

 

2%  

dla młodych 
rolników 

 

Płatności dodatkowe  

i przejściowe 
wsparcie krajowe 

Wsparcie powiązane z 
produkcją – do  

10% koperty; u nas do 15% 

 

Uproszczony system dla małych 
gospodarstw do 10% koperty 

(dobrowolna) 

Płatność  zielona-30% koperty krajowej 

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - dla aktywnych rolników  
(około 40%) 



Płatności bezpośrednie 

   Ponadto, gospodarstwa będą mogły korzystać  
z uproszczonego systemu dla małych gospodarstw, który 
zastępuje wszystkie rodzaje wsparcia poza przejściowym 
wsparciem krajowym. 
 
W ramach nowego systemu będzie stosowana degresywność, 
polegająca na redukcji płatności o 100% ponad 150 tys. euro. 
Uzyskana w ten sposób kwota zasili budżet PROW. 
Wnioski będzie można składać, jak dotychczas, w terminie od 
dnia 15 marca do dnia 15 maja. 



Płatności bezpośrednie 

   
Warunki kwalifikowalności: 
1. Aby otrzymać płatności trzeba być „aktywnym rolnikiem” 
(główna działalność, to działalność rolnicza, działalność rolnicza 
nie jest działalnością marginalną) 
2. Łączna powierzchnia kwalifikująca się do płatności wynosi 
przynajmniej 1 ha; lub mniej niż hektar, jeżeli rolnik posiada 
zwierzęta kwalifikujące się do płatności  
(bydło, krowy, owce lub kozy), a kwota, która ma być przyznana 
wynosi przynajmniej 200 euro. 



Płatności bezpośrednie 

   
Warunki kwalifikowalności: 
3. Będą dalej obowiązywały normy i wymogi wzajemnej 
zgodności z nie wielkimi zmianami.  
 
Płatności nie zostaną przyznane, jeżeli warunki 
wymagane do ich uzyskania zostały sztucznie stworzone 
(np. nastąpił podział gospodarstwa w celu ominięcia 
limitów wsparcia). 



 
Kto nie będzie mógł korzystać z płatności bezpośrednich? 

(art. 9) 

Podmioty nie prowadzące działalności rolniczej np. 
lotniska, koleje, obiekty sportowe na podstawie 
krótkiej listy obowiązkowej dla państw 
członkowskich. Lista ta będzie mogła być 
uzupełniana. 

      Z płatności nie będą mogły korzystać podmioty, 
których użytki rolne obejmują obszary naturalne 
nadające się do wypasu lub uprawy na których nie 
są prowadzone minimalne działania. 
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Aktywny rolnik - definicja 

Chyba, że podmioty te udowodnią, że roczna kwota płatności 
bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów 
uzyskanych przez nią z działalności pozarolniczej w ostatnim 
roku obrotowym, a prowadzona działalność rolnicza nie jest 
marginalna lub, że główną działalność gospodarczą stanowi 
działalność rolnicza. 

      Zasada ta nie dotyczy podmiotów, które otrzymują płatności 
nie większe od określonej przez państwo członkowskie kwoty. 
Kwota ta musi jednak być mniejsza niż 5000 euro. 



Inne istotne informacje 

 Jak informuje ARIMR, dotychczasowe zasady współpracy rolnika 
z ARIMR nie ulegną zmianie; 

 Rolnicy, którzy ubiegali się o wsparcie bezpośrednie w 2014 r, 
otrzymają wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem 
graficznym oraz instrukcją jego wypełnienia;  

 Wniosek będzie zawierał nowe elementy np. informację o 
obszarach proekologicznych (EFA); 

 Wniosek będzie również w internecie; 

 Nie zmieni się miejsce i termin składania wniosków (właściwe 

biuro powiatowe ARIMR). 

 



JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA 
( JPO)  

Komponenty płatności 



Płatności bezpośrednie 

   
Jednolita Płatność Obszarowa 
W Polsce nadal będzie stosowany uproszczony system płatności 
bezpośrednich. Płatnością podstawową będzie jednolita płatność 
obszarowa. Warunki przyznawania JPO od 2015 r. będą zbliżone do 
dotychczasowych.  
Szacowana stawka JPO będzie wynosić ok. 110 euro. 
Płatność przysługiwać będzie do każdego "kwalifikującego się 
hektara", za który uznawane będą: 
wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które  
w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej; 



Płatności bezpośrednie 

   
Płatności przysługiwać będą do każdego obszaru, który zapewnił 
rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i który 
nie spełnia warunków kwalifikowalności ze względu na: 
objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw: ws. ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ramowej dyrektywy 
wodnej, dyrektywy ws. ochrony dzikiego ptactwa; 
zalesienie tego obszaru w ramach PROW 2007-2013, 2014-2020  
(z wyjątkiem zalesień na gruntach innych niż rolne). 
 



Płatności bezpośrednie 

• Ponadto, jednolita płatność obszarowa przysługiwać będzie do: 

• obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika  

    w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek; 

 Do obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli 
stosowane odmiany zawierać będą maksymalny poziom 0,2% 
tetrahydrokanabinolu, przy czym kwalifikowalność obszarów 
wykorzystywanych do produkcji konopi zależeć będzie od 
wykorzystywania nasion odmian wymienionych we wspólnym 
katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, 
na który płatność została przyznana, i opublikowanych zgodnie z 
art. 17 dyrektywy Rady 2002/53/WE. 

 
 

 



P Ł A T N O Ś Ć  Z A  P R A K T Y K I  R O L N I C Z E  
K O R Z Y S T N E   

D L A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A  

 
Z A Z I E L E N I A N I E   ( G R E E N I N G )  

 

Następny komponent płatności: 



Płatności bezpośrednie -zazielenianie 

   Co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność 
obszarową otrzymają płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność za 
zazielenienie.  
 Praktyki te nie są jednakże bezwzględnie obowiązkowe dla 
wszystkich rolników, ponieważ obowiązek ich stosowania oraz 
szczegółowy zakres ich realizacji zależeć będzie od kilku 
podstawowych czynników, tj. od powierzchni gruntów ornych  
w gospodarstwie, 
od tego, czy rolnik posiada trwałe użytki zielone, 
od tego, czy rolnik przystąpi do systemu dla małych gospodarstw, 
od tego, czy rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne. 
: 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   
Można generalnie przyjąć, że w przypadku rolników, którzy: 
- prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych 

mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych, lub 
- planują przystąpić w 2015 r. do systemu dla małych gospodarstw,  
- lub prowadzą gospodarstwo ekologiczne,  
 
otrzymanie płatności na zazielenienie nie będzie wiązało się  
z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian. 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   
Natomiast pozostali rolnicy będą co do zasady zobowiązani 
do przestrzegania, na wszystkich hektarach kwalifikujących 
się do jednolitej płatności obszarowej, praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska lub tzw. praktyk 
równoważnych. 
Gospodarstwa uczestniczące w systemie dla małych 
gospodarstw, pomimo, że są zwolnione z realizacji 
zazieleniania, będą uprawnione do otrzymywania tej 
płatności. 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   W przypadku nieprzestrzegania praktyk zazieleniania na 
rolników nakładane będą kary administracyjne polegające 
na zmniejszaniu kwot otrzymywanych w danym roku 
płatności bezpośrednich. W 2015 r i 2016 r kwoty te nie 
będą wykraczać poza kwotę otrzymanej płatności za 
zazielenianie i w zależności od stopy stwierdzonej 
niezgodności, obejmować będą część lub całość płatności. 
W 2017 r. max 20%, a po 2018 r. o max 25%, co oznacza, że 
w niektórych przypadkach, kara może spowodować 
zmniejszenie innych płatności. 



Płatności bezpośrednie  - zazielenianie 

  Trzy praktyki: 

1. Dywersyfikacja upraw – gospodarstwa powyżej 10 GO ha; 

 

2. Utrzymanie istniejących trwałych użytków zielonych (TUZ); - 
dotyczy gosp. posiadających TUZ-y;  

 

3. Utrzymanie na użytkach rolnych obszarów proekologicznych (EFA) 
– gospodarstwa powyżej 15 ha GO, lub praktyk równoważnych. 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

    

Praktyka 1 
Dywersyfikacja upraw 

dotyczy rolników posiadających 
powyżej 10 ha gruntów ornych 

CEL 
ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI 

PRZYRODNICZEJ 
 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

    
Ważne!  
Powierzchnia gruntów ornych, na podstawie której ustala się 
obowiązki w zakresie dywersyfikacji upraw oraz utrzymania obszarów 
proekologicznych (EFA) liczona jest od wszystkich kwalifikujących się 
gruntów ornych w gospodarstwie.  
Do ustalenia powierzchni gruntów ornych wlicza się również 
powierzchnię odrębnych działek rolnych poniżej 0,1 ha, na których 
jest prowadzona działalność rolnicza, ale do których nie przysługuje 
płatność (z tego względu, że działka nie spełnia minimalnej 
powierzchni określonej dla działki rolnej).  
 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

    Oznacza to, że np. działka rolna o powierzchni 0,05 ha 
gruntów ornych, na której jest uprawiana marchew, 
powinna zostać wliczona do powierzchni gruntów 
ornych w celu wyliczenia zobowiązania w ramach 
dywersyfikacji upraw oraz utrzymania obszarów EFA 
(proekologicznych)  



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   
 

Dywersyfikacja będzie dotyczyć gospodarstw rolnych od 
10 ha gruntów ornych (GO)  

 
Dwustopniowy system realizacji praktyki:  

 
– gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów 
ornych – przynajmniej 2 różne uprawy na gruntach ornych, 
w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 
75% GO;  



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

Dwustopniowy system realizacji praktyki:  

  
Natomiast gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów ornych 
– minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym 
uprawa główna nie może pokrywać więcej niż 75% GO,  
a dwie uprawy główne łącznie nie mogą pokrywać 
więcej niż 95% GO. 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   Za odrębną uprawę uznawany będzie: 
 
- rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw; 
    (np. jęczmień, pszenica) 
- gatunek z rodziny, psiankowatych, krzyżowych i dyniowatych; 
- forma ozima i jara tego samego rodzaju; 
- grunt ugorowany, 
- trawa lub inne rośliny zielne ( z przeznaczeniem na paszę) 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   
PRAKTYKI  RÓWNOWAŻNE  DO DYWERSYFIKACJI UPRAW 
 
Za praktyki równoważne dla dywersyfikacji upraw uznawane będą 
następujące przypadki: 
w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 
działaniem równoważnym do dywersyfikacji upraw będzie Pakiet 
rolnictwo zrównoważone oraz Pakiet ochrona gleb i wód, pod 
warunkiem wypełnienia przez rolników wymogów określonych  
ramach pakietów 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   W działaniu Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 
działaniem równoważnym do dywersyfikacji upraw będzie Pakiet 
ochrona gleb i wód,  pod warunkiem wypełnienia przez rolników 
wymogów określonych w ramach pakietu. 
 
Szacuje się, że ok. 83% gospodarstw zwolnionych będzie z obowiązku 
realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, co stanowi ponad 34% 
całkowitej powierzchni gruntów ornych. 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   
 
 

W terminie od 15 maja do 15 lipca organ kontrolny będzie 
sprawdzał, czy rolnik właściwie realizuje praktykę 

dywersyfikacji upraw, tzn. czy w tym okresie rośliny są 
uprawiane (znajdują się na polu) i zajmują określony odsetek 

powierzchni gruntów ornych.  
  



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

 

II PRAKTYKA  

 
UTRZYMANIE 

TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH 
dotyczy rolników posiadających TUZ 

 
CEL 

- zachowanie różnorodności biologicznej, 
- pochłanianie dwutlenku węgla,  

- ochrona gleby. 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

Trwałe użytki zielone 

  

– obowiązek utrzymania TUZ na poziomie kraju - wskaźnik udziału 
TUZ w powierzchni gruntów rolnych nie może zmniejszyć się  
o więcej niż 5% w stosunku do wskaźnika referencyjnego. 
(będzie uwzględniał udział powierzchni trwałych użytków zielonych 
zadeklarowanych w 2012 r. i w 2015 r. (które nie zostały 
zadeklarowane jako TUZ w 2012 r.) w całkowitej powierzchni 
użytków rolnych zadeklarowanych w 2015 r. ) 
 
 
 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   Trwałe użytki zielone: 
 
obowiązek utrzymania TUZ na poziomie gospodarstwa  
w odniesieniu do wyznaczonych przez państwo członkowskie TUZ 
cennych przyrodniczo położonych na obszarach Natura 2000, 
włączając gleby torfowe i podmokłe, które wymagają ścisłej 
ochrony w celu osiągnięcia celów dyrektyw ptasiej  i siedliskowej.  
 
Rolników będzie obowiązywał zakaz przekształcania  
i zaorywania TUZ położonych na wyznaczonych obszarach.  
W  2015 roku każdy rolnik, który będzie posiadał te wyznaczone, 
cenne obszary otrzyma taką informacje na karcie informacyjnej! 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   
III PRAKTYKA 

 
UTRZYMANIE OBSZARÓW 

PROEKOLOGICZNYCH- EFA 
 
Dotyczy rolników posiadających 
powyżej 15 ha gruntów ornych 

CEL 
- zwiększenie bioróżnorodności,  
- stworzenie  „korytarzy 
przyrodniczych” dla fauny,  



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

  
Co do zasady, rolnicy, uprawnieni do jednolitej płatności 
obszarowej, posiadający ponad 15 ha gruntów ornych 
zobowiązani będą do zapewnienia, że obszar odpowiadający 
przynajmniej 5 % gruntów ornych gospodarstwa stanowi 
obszar proekologiczny.  
Rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdują się w bliskiej 
odległości, będą mieli możliwość wspólnej realizacji obowiązku 
utrzymywania obszarów proekologicznych  
W Polsce obowiązywać będzie szeroka lista obszarów 
proekologicznych, tj. lista obejmująca większość obszarów 
przewidzianych w prawie unijnym. Z listy tej wyłączone zostaną 
jedynie tarasy, tradycyjne ściany kamienne oraz tzw. systemy 
rolno - leśne. 
 
 

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-wspolna_realizacja.pdf


Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   
Lista obszarów proekologicznych obejmuje:  
  Grunty ugorowane 
  Elementy krajobrazu 
  Strefy buforowe 
  Pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu 
  Zagajniki o krótkiej rotacji 
  Obszary zalesione 
  Międzyplony i pokrywa zielona 
  Uprawy wiążące azot. 

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-ugor.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-ugor.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-elementy_krajobrazu.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-elementy_krajobrazu.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-strefy_buforowe.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-strefy_buforowe.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-pasy_wzdluz_granic_lasu.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-pasy_wzdluz_granic_lasu.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/b/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-zagajniki.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/b/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-zagajniki.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-obszary_zalesione.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-obszary_zalesione.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/b/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-miedzyplony.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/b/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-miedzyplony.pdf
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/b/Zazielenienie-obszary_proekologiczne-uprawy_wiazace_azot.pdf


Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   Warto zapamiętać! 

 Obszary proekologiczne co do zasady powinny znajdować się na 
gruntach ornych danego gospodarstwa z wyjątkiem: 

     - zagajników o krótkiej rotacji, 

     - obszarów zalesionych. 

W przypadku elementów krajobrazu i stref buforowych, obszary 
proekologiczne mogą przylegać do gruntów ornych gospodarstwa 
zadeklarowanych do płatności. 

 



Płatności bezpośrednie - zazielenianie 

   Współczynniki ważenia i konwersji 

Współczynniki te służą do przeliczania rzeczywistej powierzchni 
elementów o charakterze liniowym i punktowym uznawanych za 
obszary proekologiczne na powierzchnię przeliczeniową. 

Przykład: 

1. drzewo wolnostojące (korona 4m) po przemnożeniu przez 
współczynnik konwersji (20) i współczynnik ważenia (1,5) da w sumie 
30 m obszaru EFA 

1. drzewo x 20 x 1,5 = 30 

Oczko wodne (o pow. 1000m) po przemnożeniu przez współczynnik 
ważenia (1,5) da w sumie pow. 1000 m 



Obszary proekologiczne (EFA) załącznik X do rozporządzenia 

639/2014  



Płatność dla młodych rolników 
 



Płatności bezpośrednie – młodzi rolnicy 

   Instrument obligatoryjny, polegający na przyznaniu 
dodatkowej płatności młodym rolnikom, 
rozpoczynającym działalność, na który będzie można 
wydatkować do 2% koperty krajowej finansowej 
wsparcia bezpośredniego. 
 



Płatności bezpośrednie – młodzi rolnicy 

 Za młodych rolników uznano rolników, którzy rozpoczynają/ 
rozpoczęli działalność w przeciągu 5 lat poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie płatności podstawowej i nie przekroczyli 40 
lat ( tj. nie ukończyli 41 roku życia w roku składania wnioski) 

 Wsparcie to będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

 Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły pomiędzy 
rozpoczęciem działalności a pierwszym złożeniem wniosku  

    o płatność dla młodych rolników. 

 Płatność przysługiwać  będzie rolnikowi aktywnemu zawodowo, 
uprawnionemu do jednolitej płatności obszarowej. 



Płatności bezpośrednie – młodzi rolnicy 

• 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 tą osobę prawną. 



Płatności bezpośrednie – młodzi rolnicy 

 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). 

  Szacowana stawka płatności dla młodych rolników wyniesie ok. 62   
EUR/ha, przy czym maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą 
wynosi 50 ha. 

 



Młodzi rolnicy w I i II filarze 

51 I Filar II Filar 
Obowiązkowe  płatności PROW (art. 20) działanie opcjonalne 

Do 2 % koperty krajowej Premia do 100 tys. zł 

40 lat mniej niż 41 lat w momencie 

składania wniosku 

40 lat mniej niż 41 w momencie składania 

wniosku, kwalifikacje i umiejętności. 

Brak dodatkowych wymagań Plan operacyjny 

Rolnicy tworzący gospodarstwo po raz 

pierwszy lub prowadzone w ciągu 5 

ostatnich lat 

Rolnicy podejmujący działalność po raz 

pierwszy. 

Płatność maksymalnie przez 5 lat Zryczałtowana płatność wypłacana w co 

najmniej 2 ratach przez okres max 5 lat. 

Ostatnia rata uzależniona od prawidłowej 

realizacji planu operacyjnego. 

Orientacyjna max stawka płatności w 

Polsce 62 EUR/ha 

Limit do 50 ha max,  

 
Źródło:  MRiRW 



 

P Ł A T N O Ś Ć  D O D A T K O W A  

Płatności bezpośrednie 



Płatności bezpośrednie  - płatność dodatkowa 

Płatność dodatkowa stanowić będzie płatność  

o charakterze dodatkowego uzupełnienia poziomu wsparcia 

finansowego dla określonej grupy rolników  

aktywnych zawodowo uprawnionych jednocześnie  

do otrzymania jednolitej płatności obszarowej.  

W ramach tego schematu nie przewiduje się żadnych 

 dodatkowych, specyficznych kryteriów i wymogów do  

spełnienia na poziomie gospodarstwa. 

 



Płatności bezpośrednie – płatność dodatkowa 

 Płatność ta przysługiwać będzie jednakże tylko tym rolnikom, 
którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) gospodarstwa po 
18.10.2011r. w celu uzyskania tej płatności. 

 Płatność dodatkowa przysługiwała będzie do maksymalnej liczby 
hektarów w przedziale od 3,01 ha do 30 ha, przy czym to nie 
oznacza, że do powierzchni kwalifikowanych hektarów spoza tego 
przedziału nie będzie przysługiwała jednolita płatność obszarowa.  

 Płatność dodatkowa polega bowiem jedynie na podniesieniu 
wysokości stawki jednolitej płatności obszarowej w określonym 
przedziale zadeklarowanej powierzchni, tj. od 3,01 ha do 30 ha. 

 

 



Płatności bezpośrednie – płatność dodatkowa 

 Szacowana stawka rocznej płatności dodatkowej wyniesie ok. 41 
EUR/ha. 

 Degresywność - stosowana będzie 100% redukcja jednolitej 
płatności obszarowej w odniesieniu do części kwoty płatności 
przekraczającej poziom 150 tys. EUR. 

 



PŁATNOŚCI POWIĄZANE  

Z PRODUKCJĄ  

Płatności bezpośrednie 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

 Celem płatności związanych z produkcją jest wsparcie sektorów, 
które mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub 
społeczne. 

  W roku 2015 wsparciem związanym z produkcją zostaną objęte 
następujące sektory: 

    płatność do bydła, do krów, do owiec, do kóz, do buraków 
cukrowych, do skrobi, do owoców miękkich (do malin, do 
truskawek), do chmielu, do roślin wysokobiałkowych, do 
pomidorów, do lnu, do konopi włóknistych. 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

Płatność do bydła 

    Płatność będzie przysługiwała rolnikom posiadającym co 
najmniej 3 sztuki bydła w wieku do 24 miesięcy, do wszystkich 
zwierząt od 1 – 30 sztuk.  

    Dopłatę będzie można otrzymać 2 razy w ciągu życia zwierzęcia, 
nie zależnie od płci, jeśli będą spełnione wymogi w zakresie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Wprowadzony zostanie okres przetrzymywania, który będzie liczony od dnia 
złożenia wniosku i będzie trwał do 30 czerwca roku w którym składany był 
wniosek, nie krócej jednak niż do dnia w którym zwierzę osiągnie wiek 6 
miesięcy. Wiek zwierząt określany będzie na dzień 15 maja roku złożenia 
wniosku. 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

Płatność do krów 

    Płatność będzie przysługiwała rolnikom posiadającym co 
najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesięcy, do wszystkich zwierząt 
od 1 – 30 sztuk. 

    Muszą być spełnione wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. 

Wprowadzony zostanie okres przetrzymywania, który będzie 
liczony od dnia złożenia wniosku i będzie trwał do 30 czerwca 
roku w którym składany był wniosek. Wiek zwierząt określany 
będzie na dzień 15 maja roku złożenia wniosku. 

 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

Płatność do owiec 

    Płatność będzie przysługiwała rolnikom posiadającym co 
najmniej 10 sztuk maciorek owczych  w wieku co najmniej 12 
miesięcy - do wszystkich zwierząt. 

    Muszą być spełnione wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. 

Rolnik będzie zobowiązany do posiadania zwierząt w dniu 
złożenia wniosku  oraz w okresie przetrzymywania trwającym 
od 1 – 31 października roku, w którym został złożony ten 
wniosek. Wiek zwierząt określany będzie na dzień 15 maja roku 
złożenia wniosku. 

 

 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

Płatność do kóz 

    Płatność będzie przysługiwała rolnikom posiadającym co 
najmniej 5 sztuk samic  w wieku co najmniej  12 miesięcy - do 
wszystkich zwierząt. 

    Muszą być spełnione wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. 

Wprowadzony zostanie okres przetrzymywania, który będzie 
liczony od dnia złożenia wniosku i będzie trwał do 30 czerwca 
roku w którym składany był wniosek. Wiek zwierząt określany 
będzie na dzień 15 maja roku złożenia wniosku. 

 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

 

Płatność do owoców miękkich 

    Płatność będzie przysługiwała do powierzchni uprawy truskawek 
lub malin, kwalifikującej się do JPO. Nie będzie wymagana 
umowa kontraktacyjna, co pozwoli na objęcie płatnością nie tylko 
powierzchni upraw owoców kierowanych do przetwórstwa, lecz 
również wysokiej jakości owoców konsumpcyjnych, w tym 
owoców przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

Płatność do roślin wysokobiałkowych 

Płatność będzie przysługiwała do powierzchni uprawy roślin 
strączkowych i motylkowych i motylkowych drobnonasiennych w 
plonie głównym, kwalifikującej się do JPO, nie większej niż 75 ha. 

Wsparciem planuje się objąć: bób, seradelę uprawna, bobik, wykę 
siewna, ciecierzycę, koniczynę czerwoną, fasolę zwykłą, koniczynę 
biała, fasolę wielokwiatową, groch siewny, koniczynę perską, groch 
siewny cukrowy, koniczynę krwistoczerwoną, koniczynę 
białoróżową, soczewicę jadalną, komonicę zwyczajną, soję 
zwyczajną, esparcetę siewną, łubin biały, lucernę siewną, łubin 
wąskolistny, lucernę mieszańcową, łubin żółty, lucernę chmielową, 
peluszkę, nostrzyk, lędźwian, wykę kosmatą. 



Płatność do chmielu 

 Płatność do uprawy chmielu, kwalifikującej się do przyznania JPO 
będzie przysługiwała w rejonach lubelskim, wielkopolskimi  

    i dolnośląskim obejmującym powiaty: 

 1. w rejonie lubelskim: biłgorajskim, chełmskim, 
hrubieszowskim, kieleckim, kozienickim, krasnostawskim, 
kraśnickim, lipskim, lubaczowskim, lubartowskim, lubelskim, 
łańcuckim, łęczyckim, łukowskim, opolskim z siedziba władz w 
Opolu Lubelskim, puławskim, radzyńskim, starachowickim, 
świdnickim z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowskim z 
siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawskim, 
zamojskim i zwoleńskim; 



Płatność do chmielu 

 2. w rejonie wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, 
gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku 
Wielkopolskim, kępiński m, koszalińskim, krotoszyńskim, 
nakielskim, nowotomyskim, poznańskim, rawickim, słupeckim, 
wolsztyńskim, żagańskim, żarskim i żnińskim; 

 3. w rejonie dolnośląskim obejmującym powiaty: kłodzki, nyski, 
oleśnicki, piotrowski, wrocławski i zawierciański. 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

Płatność do buraków cukrowych 

Płatność będzie przysługiwała do powierzchni uprawy buraków 

cukrowych kwalifikującej się do JPO i objętej umową, w której 

odbiorca zobowiązał się przeznaczyć buraki cukrowe na produkcję 

cukru. 

Płatność do ziemniaków skrobiowych 

Płatność będzie przysługiwała do powierzchni uprawy ziemniaków 

skrobiowych kwalifikującej się do JPO i objętej umową, w której 
odbiorca zobowiąże się przeznaczyć ziemniaki na produkcję 
skrobi ziemniaczanej. 

 

 



Płatności bezpośrednie – płatności powiązane  
z produkcją 

Płatność do pomidorów 

Płatność będzie przysługiwała do powierzchni uprawy pomidorów 

kwalifikującej się do JPO i objętej umową.  

Płatność do lnu 

Płatność będzie przysługiwała do powierzchni uprawy lnu 

kwalifikującej się do JPO .  

Płatność do  konopi włóknistych 

Płatność będzie przysługiwała do powierzchni uprawy konopi 

włóknistych kwalifikującej się do JPO , o ile rolnik stosuje odmiany 

zawierające w uprawie polowej  max 0,2 % THC w suchej masie. 



System płatności dla małych gospodarstw 



System płatności dla małych gospodarstw 

 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, ale nie z 
wymogów przewidzianych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego; 

 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. 



System płatności dla małych gospodarstw 
 

 Do systemu dla małych gospodarstw będą mogli przystąpić 
rolnicy tylko w pierwszym roku jego stosowania tj. w roku 2015 
którzy: 

 złożą w roku 2015 wniosek w ramach systemu jednolitej 
płatności obszarowej (9 czerwca 2015 r.) i zadeklarują w tym 
wniosku zamiar uczestnictwa w systemie lub nie sprzeciwią się 
automatycznemu włączeniu do systemu;  

 Wystąpienie z systemu będzie możliwe na wniosek złożony do 9 
czerwca 2015 roku, a w kolejnych latach do 30 września roku, w 
którym rolnik chciał by z niego wystąpić, przy czym należy 
zaznaczyć, że nie ma powrotu do systemu. 



System płatności dla małych gospodarstw 

 Do systemu dla małych gospodarstw może  przystąpić każde 
gospodarstwo, brak jest jakichkolwiek ograniczeń np. w zakresie 
powierzchni . Występuje jedynie limit kwotowy 1250 euro. 

 Kwota wsparcia przysługująca danemu rolnikowi w ramach 
systemu dla małych gospodarstw równa będzie sumie wszystkich 
płatności, do których otrzymania rolnik byłby uprawniony, w 
systemie standardowym, ale nie więcej nią 1250 euro. 

 Ponadto rolnicy kwalifikujący się do systemu będą mogli 
skorzystać ze specjalnego instrumentu w ramach PROW 2014 – 
2020 równego 120% rocznego wsparcia, jeśli na trwale przekażą 
gospodarstwo na powiększenie gospodarstwa innemu rolnikowi. 
Pomoc wypłacana będzie jednorazowo za okres od dnia 
przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020. 



Przejściowe wsparcie krajowe 

Przejściowym wsparciem krajowym 

ma być nim objęty sektor tytoniu. Jest to jedyny dotychczas 
wspierany sektor, w odniesieniu do którego przepisy unijne nie dają 
możliwości stosowania płatności związanych z produkcją. 
Przejściowe wsparcie krajowe może być stosowane na warunkach  
z roku 2013 . 
Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu będzie mogło być 
stosowane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją. 



 
 

Projektowana wysokości stawek poszczególnych schematów w 
ramach płatności bezpośrednich na 2015 rok 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary 
Wiejskie. 
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Planu Działania KSOW na l 

Rodzaje  płatności Wartość stawki  (EUR) 

JPO 110/ha 

Płatność za zazielenianie 74/ha 

bydło 70/szt 

krowy 70/szt 

owce 
kozy  

25/szt 
15/ szt 

rośliny wysokobiałkowe 
 

326/ha 

chmiel 480/ha 

skrobia  400 

buraki cukrowe 400 

pomidory 400/ha 

owoce miękkie 250/ha 

len 200/ha 

konopie włókniste 200/ha 



J A D W I G A  N O W A K O W S K A  

 

C D R  O / K R A K Ó W  

 

G R U D Z I E Ń  2 0 1 4  R O K /  S T Y C Z E Ń  2 0 1 5  R O K  

Opracowanie 


