
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………… 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty 

podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych 

rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego 

w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie 

Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. …) zarządza się, 

co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty: 

a) podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w 

art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 

z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów 

strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej 

polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia 

(UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z 

późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”,

b) uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów 

zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/2115, 

zwanego dalej ,,płatnością redystrybucyjną”,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.
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c) uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, o którym mowa w art. 

16 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2021/2115, zwanego dalej ,,płatnością dla młodych 

rolników”,

d) płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją, o którym mowa w 

art. 16 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2021/2115, w tym do:

– powierzchni upraw:

– – roślin strączkowych na nasiona,

– – roślin pastewnych,

– – ziemniaków skrobiowych,

– – buraków cukrowych,

– – pomidorów,

– – chmielu,

– – truskawek,

– – lnu,

– – konopi włóknistych

– zwanych dalej „płatnościami związanymi z produkcją do powierzchni 

upraw”,

– zwierząt gatunków:

– – bydło domowe (Bos taurus), w formie płatności do bydła,

– – bydło domowe (Bos taurus), w formie płatności do krów,

– – owca domowa (Ovis aries), zwanej dalej „płatnością do owiec”,

– – koza domowa (Capra hircus), zwanej dalej „płatnością do kóz” 

– zwanych dalej „płatnościami związanymi z produkcją do zwierząt”,

e) przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 147 rozporządzenia 

2021/2115, zwanego dalej „przejściowym wsparciem krajowym”, w formie:

– uzupełniającej płatności podstawowej,

– płatności niezwiązanej do tytoniu;

2) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich wymienionych w pkt 1 lit. a–d i przejściowego wsparcia krajowego;

3) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania płatności bezpośrednich 

wymienionych w pkt 1 lit. a–d i przejściowego wsparcia krajowego następcy prawnemu 

rolnika lub przejmującemu gospodarstwo;

4) wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych;
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5) gatunki roślin strączkowych na nasiona oraz roślin pastewnych, do których może zostać 

przyznana płatność związana z produkcją do powierzchni upraw;

6) wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na nasiona, roślin 

pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, 

truskawek, lnu oraz konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane z 

produkcją do powierzchni upraw;

7) rejony uprawy chmielu, w których uprawa chmielu uprawnia do uzyskania płatności 

związanej z produkcją do powierzchni uprawy chmielu;

8) rodzaje roślin, do upraw których może zostać przyznana uzupełniająca płatność 

podstawowa, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać uprawy 

poszczególnych roślin oraz grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do 

których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa.

§ 2. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie 

Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanej dalej „ustawą”, uznaje 

się, że rolnik zarządza portami lotniczymi, administruje wodociągami lub stałymi terenami 

sportowymi lub rekreacyjnymi lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie 

obrotu nieruchomościami, jeżeli:

1) wykonuje działalność zaklasyfikowaną co najmniej do jednego z następujących kodów 

Polskiej Klasyfikacji Działalności: 68.10.Z, 68.31.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 68.32.Z, 

z wyłączeniem usług niestanowiących obrotu nieruchomościami, 52.23.Z, 36.00.Z, 

93.11.Z lub 93.2, o których mowa w części II załącznika do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

(Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249), lub

2) posiada powiązania osobowe lub kapitałowe z podmiotem wykonującym działalność, o 

której mowa w pkt 1.

2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się 

powiązania rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich lub, w przypadku 

osób prawnych, osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, polegające 

na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika.
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3. Warunek, o którym mowa w art. 24 pkt 2 lit. a ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli 

jego spełnienie potwierdzają:

1) zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ 

podatkowy lub

2) faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.3)), w tym faktury VAT RR, o których mowa 

w art. 116 ust. 1 i 2 tej ustawy, lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż 

przez rolnika produktów rolnych, lub

3) informacje o wysokości uzyskanej pomocy finansowej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pochodzące ze zintegrowanego systemu 

zarządzania i kontroli, o którym mowa w tytule IV w rozdziale II rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia 

rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. 

zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2116”, lub

4) zaświadczenie o wysokości pomocy finansowej innej niż pomoc, o której mowa w pkt 3, 

przyznanej w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, wydane przez organ lub 

podmiot, który wypłacił taką pomoc.

4. Warunek, o którym mowa w art. 24 pkt 2 lit. b ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli 

jego spełnienie potwierdzają:

1) zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ 

podatkowy lub

2) informacje o wysokości rocznej kwoty płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 

20 pkt 1 ustawy, pochodzące ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, o którym 

mowa w tytule IV w rozdziale II rozporządzenia 2021/2116.

5. Roczną kwotą płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy, 

przysługujących danemu rolnikowi jest łączna kwota płatności bezpośrednich przyznana temu 

rolnikowi w ostatnim roku, w którym uzyskał on przychody z działalności pozarolniczej. Przy 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 
1488, 1561, 2180 i 2707.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. 
Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.
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ustalaniu tej kwoty nie uwzględnia się kar, w tym kar administracyjnych, oraz zmniejszeń, 

których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy.

6. Do przychodów z działalności rolniczej wlicza się pomoc finansową w ramach EFRG 

i EFRROW, przejściowe wsparcie krajowe oraz pomoc, do której mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807), przyznaną w związku z prowadzoną 

działalnością rolniczą.

§ 3. 1. Jeżeli o płatność dla młodych rolników ubiega się osoba prawna lub grupa osób, 

płatność dla młodych rolników jest przyznawana tej osobie prawnej lub grupie osób, jeżeli 

faktyczną i trwałą kontrolę nad tą osobą prawną lub grupą osób sprawuje młody rolnik.

2. Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną, jeżeli został mu 

nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, oraz:

1) jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz w przypadku:

a) jednoosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w 

składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni,

b) 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

2) 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

3) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki 

kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

4) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej 

spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

lub

5) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu 

spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
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6) jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub 

innego organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania, oraz w 

przypadku:

a) 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,

b) wieloosobowego 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 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.

3. Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób, jeżeli został mu 

nadany numer identyfikacyjny oraz:

1) 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;

2) większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, 

którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku spółki cywilnej;

3) samodzielnie zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej inną niż spółka, 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;

4) co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem – w przypadku małżonków;

5) większość z osób wchodzących w skład grupy osób innej niż wymienione w pkt 1–4 

stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer 

identyfikacyjny – w przypadku grupy osób innej niż wymienione w pkt 1–4.

§ 4. 1. Warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, uznaje się za spełniony, 

jeżeli rolnik do dnia 20 września roku, w którym po raz pierwszy ubiega się o przyznanie 

płatności dla młodych rolników, uzyskał wykształcenie, o którym mowa w tym przepisie.

2. Warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, uznaje się za spełniony, 

jeżeli rolnik: 



– 7 –

1) posiada dokument potwierdzający, że podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w 

pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub posiada dokument potwierdzający 

podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub

2) posiada świadectwo pracy wydane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa 

pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, lub państwie członkowskim EFTA, lub

3) posiada umowę o pracę, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie ustawy, 

jeżeli umowa taka nie została rozwiązana do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności 

dla młodych rolników.

§ 5. 1. Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, 

uznaje się najwcześniejszą z następujących dat:

1) datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji 

zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer 

REGON);

2) datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji 

zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

3) datę złożenia przez rolnika wniosku o:

a) 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,

b) pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD,

c) 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,

d) udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2004–2006, przeznaczonej dla osób prowadzących działalność 

rolniczą lub rolników,

e) przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, przeznaczonej dla osób prowadzących 

działalność rolniczą lub rolników,
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f) 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;

4) datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt objętych obowiązkiem zgłoszenia do 

rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, który był 

prowadzony na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570), albo zwierząt 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do komputerowej bazy danych prowadzonej na 

podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz. U. poz. 2727), zwanej dalej „komputerową bazą danych”;

5) datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku gdy został objęty tym 

ubezpieczeniem jako rolnik, lub

6) datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności 

rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

EFTA.

2. Do ustalenia daty rozpoczęcia działalności rolniczej, o którym mowa w art. 28 ust. 2 

ustawy, przez:

1) grupę osób, którą są małżonkowie – przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez 

małżonka, który najwcześniej rozpoczął tę działalność;

2) grupę osób lub osobę prawną – przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez 

młodego rolnika sprawującego kontrolę nad tą grupą osób lub osobą prawną, który 

najwcześniej rozpoczął tę działalność.

§ 6. 1. Gatunki roślin strączkowych na nasiona, do których może zostać przyznana 

płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona, są 

określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin strączkowych na nasiona:

1) przysługuje również w przypadku uprawy roślin gatunków określonych w załączniku nr 

1 do rozporządzenia w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi 

niż rośliny gatunków określonych w tym załączniku;

2) jest przyznawana rolnikowi, jeżeli dokonano zbioru nasion. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzqgu3dcmrxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzqgu3dcmrxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzqgu3dcmrxgu
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§ 7. 1. Gatunki roślin pastewnych, do których może zostać przyznana płatność związana 

z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych, są określone w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia. 

2. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych:

1) przysługuje również w przypadku uprawy roślin gatunków określonych w załączniku nr 

2 do rozporządzenia w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi 

niż rośliny gatunków określonych w załączniku nr 1 lub 2 do rozporządzenia;

2) jest przyznawana:

a) do powierzchni użytków rolnych, na których rolnik uprawia rośliny pastewne, nie 

większej niż 75 ha, 

b) jeżeli rośliny pastewne nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna 

(zielony nawóz).

3. W przypadku gdy o przyznanie płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw 

roślin pastewnych ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy 

przyznawaniu tej płatności danej spółdzielni maksymalny limit określony w ust. 2 pkt 2 lit. a 

ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli 

spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 

16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech 

lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

§ 8. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych jest 

przyznawana rolnikowi: 

1) jeżeli zawarł: 

a) umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której zobowiązuje się do 

wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje 

wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków 

skrobiowych z określonej powierzchni użytków rolnych, a podmiot ten zobowiązuje 

się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i 

wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe lub 

b) umowę z: 

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub 

– organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzyge4tcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzyge4tcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzyge4tcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzqgu3dcmrxgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmbzhaztsltqmfyc4mzyge4tcnbwgu
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uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 

nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z 

późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, której jest 

członkiem, lub 

– zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 

1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem 

– w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia tej grupie, organizacji lub 

temu zrzeszeniu określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej 

powierzchni użytków rolnych, a ta grupa, organizacja lub to zrzeszenie zobowiązują 

się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i 

przeznaczyć te ziemniaki na produkcję skrobi lub wyrobów skrobiowych; 

2) do powierzchni użytków rolnych, na których uprawia ziemniaki skrobiowe, lecz nie 

większej niż powierzchnia tej uprawy określona w umowach, o których mowa w pkt 1.

§ 9. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw buraków cukrowych jest 

przyznawana rolnikowi: 

1) jeżeli zawarł: 

a) umowę dostawy w rozumieniu pkt 5 w sekcji A w części II załącznika II do 

rozporządzenia nr 1308/2013, która określa również powierzchnię użytków rolnych, 

na której ten rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki cukrowe, lub 

b) umowę z: 

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub 

– organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, 

której jest członkiem, lub 

– zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 

1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem 

– w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia tej grupie, organizacji lub 

temu zrzeszeniu określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni 

użytków rolnych, a ta grupa, organizacja lub to zrzeszenie zobowiązują się te buraki 

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. 
Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, 
str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 
05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. 
UE L 437 z 28.12.2020, str. 437 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.
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odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te 

buraki na produkcję cukru; 

2) do powierzchni użytków rolnych, na których uprawia buraki cukrowe, lecz nie większej 

niż powierzchnia tej uprawy określona w umowach, o których mowa w pkt 1.

§ 10. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw pomidorów jest przyznawana 

rolnikowi: 

1) jeżeli uprawa ta została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 129), zakupionego lub wytworzonego w gospodarstwie tego rolnika;

2) jeżeli obsada roślin pomidora wynosi co najmniej 20 000 szt. na hektar;

3) jeżeli zawarł:

a) umowę na uprawę pomidorów, w której zobowiązuje się do wytworzenia i 

dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie 

owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni użytków 

rolnych, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym 

terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć lub

b) umowę z:

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

– organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, 

której jest członkiem

– w której zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia tej grupie lub organizacji 

określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni użytków rolnych, a ta grupa 

lub organizacja zobowiązują się te pomidory odebrać w umówionym terminie, 

zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia;

4) do powierzchni użytków rolnych, na których uprawia pomidory, lecz nie większej niż 

powierzchnia tej uprawy określona w umowach, o których mowa w pkt 3.

§ 11. Do umów, o których mowa w § 8 pkt 1 i § 10 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy 

o kontraktacji.

§ 12. Warunek, o którym mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3, uznaje się za spełniony 

również, w przypadku gdy umowy te zawarł:

1) małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanej z produkcją do 

powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów albo

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbwg42dcltqmfyc4nbygeytqnjugm
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2) co najmniej jeden ze współposiadaczy użytków rolnych, do których rolnik ubiega się o 

przyznanie płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków 

skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów.

§ 13. 1. Płatność związana z produkcją do powierzchni upraw chmielu jest przyznawana 

do powierzchni użytków rolnych:

1) na których są uprawiane rośliny chmielu;

2) zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów 

kotwicznych;

3) jeżeli obsada roślin chmielu wynosi co najmniej 1300 szt. na hektar.

2. Do powierzchni uprawy chmielu zalicza się:

1) pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia, jeżeli na 

linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, znajdują się 

rośliny chmielu,

2) pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach 

rzędów roślin chmielu, jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m

– pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej.

§ 14. Określa się następujące rejony uprawy chmielu:

1) rejon lubelski obejmujący powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, 

kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, 

łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, 

starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w 

Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński;

2) rejon wielkopolski obejmujący powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z 

siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, 

nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i 

żniński;

3) rejon dolnośląski obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski 

i zawierciański.

§ 15. 1. Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w 

art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, zwane dalej „podstawowym wsparciem 

dochodów”, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, płatność związana z 

produkcją do powierzchni upraw i uzupełniająca płatność podstawowa, zwane dalej 
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„płatnościami obszarowymi”, przysługują do gruntów, na których jest prowadzona uprawa 

konopi włóknistych: 

1) jeżeli uprawa ta jest zgodna z danymi zawartymi w rejestrze producentów konopi 

włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172); 

2) do powierzchni gruntu nie większej niż powierzchnia zawarta w rejestrze producentów 

konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również, w przypadku 

gdy wpis do rejestru producentów konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczy małżonka rolnika ubiegającego 

się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów, o których mowa w ust. 1, albo co najmniej 

jednego ze współposiadaczy tych gruntów. 

§ 16. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją 

do powierzchni upraw, a uprawy te są prowadzone na gruntach, na których występuje system 

rolno-leśny, obszar zatwierdzony do tych płatności stanowi iloczyn powierzchni systemu 

rolno-leśnego, w obrębie której jest prowadzona ta uprawa, i współczynnika 0,76.

§ 17. 1. Płatność do bydła, płatność do krów oraz płatność do kóz przysługują do zwierząt 

posiadanych przez rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych 

płatności i w odniesieniu do których:

1) do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do bydła, płatności do krów lub płatności 

do kóz dokonano zgłoszeń do komputerowej bazy danych, wymaganych na podstawie 

przepisów wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy;

2) najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do bydła, płatności do krów 

lub płatności do kóz zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt 

określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisach tej ustawy.

2. Płatność do owiec przysługuje do zwierząt posiadanych przez rolnika od dnia 15 marca 

do dnia 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, i w 

odniesieniu do których:
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1) do dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do owiec, 

dokonano zgłoszeń do komputerowej bazy danych, wymaganych na podstawie przepisów 

wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy;

2) najpóźniej od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie 

płatności do owiec, zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt 

określone w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisach tej ustawy.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za spełnione, jeżeli ich spełnienie 

potwierdzają informacje zawarte w komputerowej bazie danych, przy czym uznaje się, że 

wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach wymienionych w art. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub 

przepisach tej ustawy zostały spełnione również, w przypadku gdy:

1) zwierzę utraciło jeden z dwóch środków identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy 

z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je 

jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować przy pomocy innych środków 

identyfikacji określonych w:

a) lit. a oraz c–e załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących 

zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności 

niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 

z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.6)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/2035” 

– w przypadku bydła,

b) lit. a–g załącznika III do rozporządzenia 2019/2035 – w przypadku owiec i kóz;

2) zwierzę utraciło obydwa środki identyfikacji w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 4 

listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ale można je 

jednoznacznie i indywidualnie zidentyfikować za pomocą księgi rejestracji, o której 

mowa w art. 70 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt, lub komputerowej bazy danych oraz pod warunkiem, że posiadacz zwierzęcia 

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 191 z 16.06.2020, str. 3, Dz. Urz. 
UE L 267 z 14.08.2020, str. 6, Dz. Urz. UE L 366 z 04.11.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 438 z 08.12.2021, 
str. 38.
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udowodni, że podjął działania w celu oznakowania tego zwierzęcia przed 

zawiadomieniem o zamiarze prowadzenia kontroli na miejscu.

4. W przypadku gdy stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu 

niezgodności dotyczą wymaganych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wpisów do księgi rejestracji, o której mowa w art. 

70 tej ustawy, lub informacji zawartych w komputerowej bazie danych, ale nie mają wpływu 

na spełnienie warunków przyznania danej płatności związanej z produkcją do zwierząt, 

zwierzęcia nie uznaje się za zwierzę zatwierdzone jedynie, w przypadku gdy takie niezgodności 

wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli na miejscu przeprowadzonych w ciągu 24 

miesięcy.

5. Przemieszczanie czasowe zwierząt na wystawy, pokazy i konkursy nie wpływa na 

okresy posiadania zwierząt, o których mowa w ust. 1 i 2.

6. W przypadku gdy w okresach, o których mowa w ust. 1 i 2, zwierzęta objęte wnioskiem 

o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt zostały zastąpione innymi 

zwierzętami, płatności te przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:

1) spełniają one warunki, o których mowa w art. 29 ust. 3 i 6–8 ustawy;

2) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia 

zwierzęcia, rolnik:

a) objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,

b) poinformował Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej 

,,Agencją”, o fakcie zastąpienia zwierzęcia objętego wnioskiem o przyznanie 

płatności związanej z produkcją do zwierząt na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję;

3) w odniesieniu do tych zwierząt:

a) do dnia poinformowania Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia objętego 

wnioskiem o przyznanie płatności związanej z produkcją do zwierząt dokonano 

zgłoszeń do komputerowej bazy danych, wymaganych na podstawie przepisów 

wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisów tej ustawy,

b) najpóźniej od dnia poinformowania Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia objętego 

wnioskiem o przyznanie płatności związanej z produkcją do zwierząt zostały 

spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt określone w przepisach 
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wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt lub przepisach tej ustawy.

7. Płatność do bydła przysługuje do zwierząt, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a 

ustawy, urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie tej płatności.

8. Jeżeli zwierzę zadeklarowane do płatności związanej z produkcją do zwierząt opuściło 

gospodarstwo w okresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zgłoszenie do komputerowej bazy danych 

dotyczące tego zdarzenia skutkuje jednocześnie wycofaniem wniosku o przyznanie tej 

płatności do zwierzęcia, którego dotyczy to zgłoszenie.

§ 18. 1. Uzupełniającą płatnością podstawową obejmuje się powierzchnię upraw 

następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym: 

1) zboża; 

2) rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja; 

3) rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; 

4) rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; 

5) rośliny strączkowe pastewne; 

6) len włóknisty i oleisty; 

7) konopie włókniste; 

8) rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których 

gatunki są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

9) rośliny motylkowate drobnonasienne; 

10) rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; 

11) trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;

12) mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami – w przypadku uprawy na 

gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone. 

2. Rodzaje roślin określone w ust. 1 pkt 1–5 i 9 obejmuje się uzupełniającą płatnością 

podstawową również w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek. 

§ 19. Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni upraw roślin przeznaczonych 

na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w 

załączniku nr 3 do rozporządzenia, przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną 

polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie. 
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§ 20. Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni gruntów ornych, na których nie 

jest prowadzona uprawa roślin, przysługuje, jeżeli na tych gruntach rolnik: 

1) dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej 

masy roślinnej (zielony nawóz); 

2) przyorał roślinność lub wprowadził ją do gleby w wyniku zastosowania innego zabiegu 

mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym złożył wniosek o 

przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej; 

3) nie prowadzi uprawy na tej samej powierzchni nie dłużej niż rok. 

§ 21. Susz paszowy obejmuje produkty wymienione w części IV załącznika I do 

rozporządzenia nr 1308/2013.

§ 22. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy, płatność niezwiązaną 

do tytoniu przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o 

przyznanie tej płatności wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku 

małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli:

1) do spadku: 

a) są uprawnieni zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do 

tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli 

pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę, 

b) jest uprawniony małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego 

małżonek wyraził na to pisemną zgodę, 

c) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o płatność niezwiązaną 

do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli 

wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę; 

2) gospodarstwo jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest: 

a) rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność tę 

przyznaje się temu rolnikowi, 

b) zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i 

inne podmioty, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali 

zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę, 
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c) małżonek rolnika ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, 

płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną 

zgodę, 

d) zarówno małżonek rolnika ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do 

tytoniu, jak i inne podmioty, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy 

zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę. 

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu 

spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na spadkobiercę 

ubiegającego się o przyznanie tej płatności.

4. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do 

tytoniu przeszło na małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności zgodę, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża jedynie ten małżonek.

5. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa jest rolnik, o którym mowa w art. 39 ust. 2 

pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia doręczenia decyzji w sprawie o 

przyznanie tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy gospodarstwa, jeżeli zgoda, o której 

mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli 

nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy czym, jeżeli 

nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja 

roku, w którym został złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana nabywcy 

gospodarstwa na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, 

płatność ta jest przyznawana nabywcy gospodarstwa na wniosek złożony w terminie 14 

dni od dnia nabycia gospodarstwa.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu nabywca gospodarstwa wstępuje na miejsce zbywcy 

gospodarstwa.

7. W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 

39 ust. 2 pkt 3 ustawy, a nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku 

o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie 

tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi będącemu małżonkiem tego nabywcy, jeżeli 
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zgoda, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, została wyrażona do dnia wydania tej 

decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

przy czym, jeżeli nabycie gospodarstwa nastąpiło w okresie:

1) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja 

roku, w którym został złożony ten wniosek, płatność ta jest przyznawana rolnikowi 

będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa na wniosek złożony do dnia 30 czerwca 

tego roku;

2) od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, 

płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa na 

wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik będący małżonkiem nabywcy gospodarstwa wstępuje 

na miejsce zbywcy gospodarstwa.

9. Jeżeli nabyte gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną 

do tytoniu przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa albo rolnikowi będącemu 

małżonkiem nabywcy gospodarstwa, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną 

zgodę.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej 

do tytoniu stosuje się odpowiednio przepisy § 44 ust. 2–4 oraz art. 69 ustawy.

§ 23. Przejściowe wsparcie krajowe wypłaca się w terminach, w jakich dokonuje się 

wypłaty płatności bezpośrednich.

§ 24. W przypadku wypłaty zaliczek, na podstawie przepisów wydanych na podstawie 

art. 50 ust. 1 i 2 ustawy, na poczet płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia 

krajowego:

1) współczynnik korygujący dyscypliny finansowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

rozporządzenia 2021/2116, nie jest brany pod uwagę;

2) kwotę wypłacaną na podstawie decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich lub 

przejściowego wsparcia krajowego pomniejsza się o kwotę zaliczki wypłaconej na poczet 

płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz, w przypadku 

płatności bezpośrednich, o współczynnik korygujący dyscypliny finansowej, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/2116, mający zastosowanie do danego roku 
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składania wniosków w odniesieniu do sumy płatności bezpośrednich należnych 

rolnikowi.

§ 25. 1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia 

krajowego, poza elementami podania określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), z 

wyłączeniem adresu, a także poza informacjami określonymi w przepisach, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy, oraz art. 58 ustawy zawiera:

1) informację o załącznikach dołączanych do wniosku;

2) oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy związane z przyznaniem płatności 

bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, których dotyczy wniosek.

2. Wniosek o przyznanie płatności obszarowych zawiera również informacje i 

oświadczenia o:

1) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego 

systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania 

wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 

08.07.2022, str. 12), zwanych dalej „działkami referencyjnymi”, z podaniem w 

szczególności:

a) położenia tych działek, ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy,

b) danych z ewidencji gruntów i budynków: nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru 

obrębu ewidencyjnego, numeru arkusza mapy i numeru działki ewidencyjnej; 

2) sposobie użytkowania działek referencyjnych, poprzez wskazanie uprawy albo innego 

sposobu użytkowania z listy opracowanej i udostępnionej przez Agencję w formularzu 

wniosku zamieszczonym w systemie teleinformatycznym Agencji, o którym mowa w art. 

17 ustawy, z podaniem w szczególności:

a) oznaczenia i powierzchni deklarowanego sposobu użytkowania, a także informacji:

– o jaką płatność obszarową ubiega się do tej powierzchni albo

– że nie ubiega się o przyznanie płatności obszarowych do tej powierzchni,

b) numeru działki ewidencyjnej, o której mowa w pkt 1 lit. b;

3) obszarach i elementach nieprodukcyjnych w gospodarstwie, o których mowa w art. 4 ust. 

4 lit. b pkt ii rozporządzenia 2021/2115, objętych normą GAEC 8, o której mowa w 

załączniku III do tego rozporządzenia, z podaniem w szczególności:
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a) identyfikatora działki referencyjnej, na której jest położony ten obszar lub element 

nieprodukcyjny,

b) nazwy tego obszaru lub elementu nieprodukcyjnego,

c) powierzchni tego obszaru lub elementu nieprodukcyjnego, w tym powierzchni po 

zastosowaniu współczynnika konwersji i współczynnika ważenia określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy;

4) znajdujących się na posiadanych przez wnioskodawcę użytkach rolnych:

a) drzewach objętych ochroną ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie art. 

44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 

1726, 2185 i 2375), 

b) rowach, których szerokość nie przekracza 2 m,

c) oczkach wodnych w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) o powierzchni 

mniejszej niż 100 m2.

3. We wniosku o przyznanie płatności obszarowych wnioskodawca prowadzący 

produkcję rolną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 

14.06.2018, str. 1, z późn. zm.7)) może złożyć oświadczenie, że rezygnuje z prawa zwolnienia 

z obowiązku przestrzegania normy GAEC 7, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 

2021/2115.

§ 26. 1. We wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich wnioskodawca składa 

oświadczenie, że jest rolnikiem aktywnym zawodowo pomimo, że:

1) prowadzi jedną z działalności, o których mowa w art. 24 ustawy, lub

2) jest powiązany z podmiotem prowadzącym jedną z działalności, o których mowa w art. 

24 ustawy.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 29.10.2018, str. 37, Dz. Urz. 
UE L 305 z 26.11.2019, str. 59, Dz. Urz. UE L 87 z 23.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 
1, Dz. Urz. UE L 402 z 01.12.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 439 z 29.12.2020, str. 32, Dz. Urz. UE L 7 z 
11.01.2021, str. 53, Dz. Urz. UE L 60 z 22.02.2021, str. 24, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 151 z 03.05.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 03.05.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 204 z 10.06.2021, str. 
47, Dz. Urz. UE L 222 z 22.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 318 z 09.09.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 334 z 
22.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 23.09.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE 
L 187 z 14.07.2022, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 321 z 15.12.2022 str. 74.
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2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, dotyczące spełnienia warunku, o którym 

mowa w art. 24 pkt 2 lit. a i b ustawy, należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie płatności 

bezpośrednich, chyba że fakty lub stan prawny, które dokumenty te potwierdzają są znane 

organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez 

niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, a w szczególności ze zintegrowanego systemu 

zarządzania i kontroli, o którym mowa w tytule IV w rozdziale II rozporządzenia 2021/2116.

§ 27. 1. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności dla młodych rolników:

1) do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się:

a) oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim i wspólnym prowadzeniu 

gospodarstwa zawierające datę urodzenia małżonka, datę rozpoczęcia przez 

małżonka działalności rolniczej oraz numer Powszechnego Elektronicznego 

Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku prowadzenia 

gospodarstwa wspólnie z małżonkiem, który nie ma numeru PESEL – kod kraju, 

numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość małżonka oraz nazwę organu, 

który wydał dokument,

b) dokumenty potwierdzające wykształcenie lub staż pracy w rolnictwie, o których 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy – w pierwszym roku ubiegania się o przyznanie 

płatności dla młodych rolników;

2) przez osobę prawną lub grupę osób, do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się:

a) dokumenty potwierdzające sprawowanie przez młodego rolnika faktycznej i trwałej 

kontroli nad tą osobą prawną lub grupą osób oraz potwierdzające datę rozpoczęcia 

sprawowania tej kontroli – w przypadku osób prawnych oraz grupy osób innej niż 

małżonkowie,

b) dokumenty potwierdzające wykształcenie lub staż pracy w rolnictwie, o których 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, młodego rolnika sprawującego faktyczną i trwałą 

kontrolę nad tą osobą prawną lub grupą osób inną niż małżonkowie – w pierwszym 

roku ubiegania się o płatność dla młodych rolników,

c) oświadczenie zawierające wskazanie młodego rolnika sprawującego faktyczną i 

trwałą kontrolę nad tą osobą prawną lub grupą osób, datę rozpoczęcia działalności, 

o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, przez młodego rolnika sprawującego tę 

kontrolę, datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli, imię i nazwisko młodego 

rolnika, numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany, oraz numer PESEL, a w 
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przypadku gdy młody rolnik nie ma numeru PESEL – kod kraju, numer i nazwę 

dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument.

2. W przypadku dokumentu potwierdzającego wykształcenie, o którym mowa w art. 28 

ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, uzyskanego po upływie ostatecznego terminu złożenia wniosku o 

przyznanie płatności dla młodych rolników, dokument taki należy złożyć do kierownika biura 

powiatowego Agencji najpóźniej do dnia 30 września w pierwszym roku ubiegania się o 

przyznanie tej płatności.

§ 28. W przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy oraz w § 7 ust. 3, 

wnioskodawca:

1) we wniosku o przyznanie płatności redystrybucyjnej lub płatności związanej z produkcją 

do powierzchni upraw roślin pastewnych oświadcza, że ubiega się o przyznanie płatności 

redystrybucyjnej lub płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin 

pastewnych jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników i wnosi o 

przyznanie tych płatności z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni oraz

2) dołącza do wniosku o przyznanie płatności redystrybucyjnej lub płatności związanej z 

produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych:

a) oświadczenie o liczbie członków spółdzielni, którzy mają zostać uwzględnieni przy 

ustaleniu maksymalnego limitu płatności redystrybucyjnej lub płatności związanej z 

produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych,

b) dokument potwierdzający poddanie się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w 

art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

§ 29. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności związanych z produkcją do 

powierzchni upraw:

1) ziemniaków skrobiowych – do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się umowy, o 

których mowa w § 8 pkt 1;

2) buraków cukrowych – do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się umowy, o 

których mowa w § 9 pkt 1;

3) pomidorów – do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się umowy, o których mowa 

w § 10 pkt 3.

§ 30. 1. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych do gruntów, na 

których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do wniosku o przyznanie tych płatności 

dołącza się oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował 
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powierzchnię uprawy konopi włóknistych we wniosku o przyznanie tych płatności, 

zawierające:

1) numery działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych;

2) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych;

3) ilość wykorzystanych nasion konopi włóknistych w kilogramach na hektar.

2. Rolnik przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 1 

września danego roku:

1) urzędowe etykiety stosowane na opakowaniach nasion, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. 

i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1173 z dnia 31 maja 2022 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we 

wspólnej polityce rolnej (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 23), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2021/1173”, lub 

2) etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel stosowany na opakowaniach materiału 

siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności – w przypadku odmian dla 

zachowania bioróżnorodności, lub

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o 

nasiennictwie, będące dokumentem równoważnym etykietom – w przypadku uprawy 

konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 tej 

ustawy pochodzącego od hodowcy danej odmiany.

3. Kierownik biura powiatowego Agencji dokonuje zwrotu etykiet, o którym mowa w art. 

8 ust. 3 lit. i zdanie drugie rozporządzenia 2022/1173. Zwrócone etykiety oznacza się jako 

wykorzystane.

§ 31. Wniosek o przyznanie płatności do bydła lub płatności do krów zawiera 

oświadczenie o liczbie sztuk zwierząt deklarowanych do tych płatności, z podaniem numerów 

identyfikacyjnych tych zwierząt oraz numeru siedziby stada, w której zwierzęta są 

przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do 

komputerowej bazy danych.

§ 32. Do wniosku o przyznanie płatności do owiec lub płatności do kóz dołącza się 

oświadczenie o numerze siedziby stada, w której zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny 

niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do komputerowej bazy danych.



– 25 –

§ 33. Wniosek o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do powierzchni upraw 

roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany zawiera 

oświadczenie, że uprawy tych roślin zostaną objęte oceną polową, o której mowa w przepisach 

o nasiennictwie.

§ 34. W przypadku ubiegania się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do 

powierzchni upraw traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy do 

wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się oświadczenie o przeznaczeniu tych traw na susz 

paszowy, o którym mowa § 21, wraz ze wskazaniem położenia działek referencyjnych, na 

których są one uprawiane.

§ 35. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy, do wniosku o 

przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się:

1) oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania 

wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu,

2) zgodę małżonka, który nie składa wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do 

tytoniu, na przyznanie tej płatności ubiegającemu się o nią małżonkowi

– zawierające imiona i nazwiska małżonków, nadane im numery identyfikacyjne, numery 

PESEL, jeżeli numery identyfikacyjne nie zostały nadane, a w przypadku braku numeru PESEL 

– kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który 

wydał dokument.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wniosku o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis takiego 

postanowienia albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia 

spadku: 

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce 

pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub 
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w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie 

Unii Europejskiej, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo

4) prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo odpis takiego postanowienia albo 

umowę w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku 

obejmujący gospodarstwo, z którego wynika, że uprawnienie do przyznania płatności 

niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności 

lub na jego małżonka, albo

5) prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu 

windykacyjnego będącego gospodarstwem albo odpis takiego postanowienia.

3. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że:

1) uprawnieni do spadku są zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, rolnik ten dołącza zgodę pozostałych 

spadkobierców na przyznanie mu tej płatności;

2) uprawniony do spadku jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, rolnik ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu tej 

płatności;

3) uprawnieni do spadku są zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, rolnik ten dołącza zgodę 

wszystkich spadkobierców na przyznanie mu tej płatności;

4) przedmiotem zapisu windykacyjnego jest gospodarstwo, a: 

a) zapisobiercami są zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej 

do tytoniu, jak i inne podmioty, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców 

na przyznanie mu tej płatności, 

b) zapisobiercą jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, rolnik ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu tej 

płatności,

c) zapisobiercami są zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, rolnik ten dołącza zgodę 

wszystkich zapisobierców na przyznanie mu tej płatności – zawierającą imię i 

nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, numer PESEL, jeżeli 

numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku gdy spadkodawca nie ma 
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numeru PESEL – kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę organu, który wydał dokument.

4. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia 

częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego albo z 

zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że przedmiotem zapisu 

windykacyjnego jest gospodarstwo, a:

1) zapisobiercami są zarówno rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do 

tytoniu, jak i inne podmioty, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich zapisobierców na 

przyznanie mu tej płatności,

2) zapisobiercą jest małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej 

do tytoniu, rolnik ten dołącza zgodę małżonka na przyznanie mu tej płatności,

3) zapisobiercami są zarówno małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, rolnik ten dołącza zgodę wszystkich 

zapisobierców na przyznanie mu tej płatności 

– zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, numer 

PESEL, jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku gdy spadkodawca nie 

ma numeru PESEL – kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz 

nazwę organu, który wydał dokument.

5. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do 

tytoniu przeszło na małżonka rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności, rolnik ten 

dołącza do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu tylko zgodę małżonka 

zawierającą imię i nazwisko spadkodawcy, nadany mu numer identyfikacyjny, numer PESEL, 

jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku gdy spadkodawca nie ma 

numeru PESEL – kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę 

organu, który wydał dokument.

6. Zgody, o których mowa w ust. 3–5, zawierają imię i nazwisko lub nazwę wyrażającego 

zgodę, nadany mu numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został nadany – 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli obowiązek posiadania takiego numeru wynika z 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lub numer REGON, 

jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL albo kod kraju, 

numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał 

dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL.
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, postanowienie sądu o stwierdzeniu 

nabycia spadku, odpis takiego postanowienia albo postanowienie częściowe sądu o 

stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym 

składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o 

przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się 

tego postanowienia.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, do wniosku o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się:

1) umowę, na podstawie której rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do 

tytoniu lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo;

2) zgodę zbywcy gospodarstwa na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy 

gospodarstwa zawierającą imiona i nazwiska lub nazwy zbywcy oraz nabywcy 

gospodarstwa, nadane im numery identyfikacyjne, a w przypadku gdy numery takie nie 

zostały nadane – NIP, jeżeli obowiązek posiadania takiego numeru wynika z przepisów o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lub numer REGON, jeżeli 

został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL albo kod kraju, 

numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał 

dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL;

3) w przypadku gdy nabywcą gospodarstwa jest małżonek rolnika ubiegającego się o 

przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:

a) oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania 

wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, 

b) zgodę małżonka rolnika na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu 

ubiegającemu się o nią rolnikowi 

– zawierające imiona i nazwiska małżonków, nadane im numery identyfikacyjne, numer 

PESEL, jeżeli numer identyfikacyjny nie został nadany, a w przypadku braku numeru 

PESEL – kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę 

organu, który wydał dokument;

4) w przypadku gdy nabyte gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania – zgodę 

wszystkich współposiadaczy zawierającą imię i nazwisko lub nazwę uprawnionego do 

otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu, nadany mu numer identyfikacyjny, a w 

przypadku gdy numer taki nie został nadany – NIP, jeżeli obowiązek posiadania takiego 

numeru wynika z przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 
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lub numer REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

PESEL albo kod kraju, numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę 

organu, który wydał dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL.

9. Gdy nabywcą gospodarstwa jest rolnik, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

a zbycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności 

niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do 

wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 5, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 8 

pkt 2 i 4.

10. Gdy nabywcą gospodarstwa jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 39 ust. 2 

pkt 3 ustawy, a zbycie gospodarstwa nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, 

do wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 7, rolnik dołącza dokumenty, o których mowa w ust. 

8 pkt 2–4.

11. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, do wniosku o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu dołącza się umowę, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy, 

przed wprowadzeniem zmian.

§ 36. 1. Wniosek o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia 

krajowego zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny spadkodawcy lub rozwiązanego albo 

przekształconego rolnika;

2) imię i nazwisko spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego albo innego następcy 

prawnego rolnika, numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy numer taki nie został 

nadany – NIP, jeżeli obowiązek posiadania takiego numeru wynika z przepisów o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, lub numer REGON, jeżeli 

został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL albo kod kraju, 

numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał 

dokument, jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL, a także miejsce zamieszkania i 

adres, adres do korespondencji, numer rachunku bankowego lub numer rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

3) informację o załącznikach dołączanych do wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich 

lub przejściowego wsparcia krajowego;

4) oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy związane z wypłatą płatności bezpośrednich 

lub przejściowego wsparcia krajowego, których dotyczą.
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2. Wniosek o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego 

składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

§ 37. Rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zmianach w zakresie 

informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego 

wsparcia krajowego, jakie zaszły od dnia złożenia tego wniosku, nie później niż do dnia 

wydania decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego.

§ 38. Oczywiste błędy, które mogą być bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku 

sprawdzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

przejściowego wsparcia krajowego oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku, mogą 

zostać poprawione przez rolnika po złożeniu tego wniosku, jednak nie później niż do dnia 

wydania decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego.

§ 39. 1. W przypadku gdy zadeklarowana we wniosku o przyznanie płatności 

bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej powierzchnia gruntów lub liczba 

zwierząt przekracza limit lub pułap określony dla danej płatności bezpośredniej lub 

uzupełniającej płatności podstawowej, za powierzchnię lub liczbę zwierząt, do których 

wnioskodawca ubiega się o przyznanie tych płatności, uznaje się powierzchnię lub liczbę 

zwierząt równą temu limitowi lub pułapowi.

2. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją do 

powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów, a 

powierzchnia uprawy ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów 

zadeklarowana we wniosku o przyznanie tych płatności jest wyższa niż powierzchnia tych 

upraw określona w umowach, o których mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 lub § 10 pkt 3, za 

powierzchnię, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją do 

powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów uznaje się 

powierzchnię nie większą, niż powierzchnia wynikająca z tych umów.

§ 40. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1–2 i 4 i ust. 4 pkt 1, 

§ 27 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 28 pkt 2 lit. b, § 29, § 30 ust. 2, § 34, § 35 ust. 2 i ust. 8 

pkt 1 i 11, § 42 ust. 4, § 44 ust. 3, § 52 ust. 1 pkt 1 oraz § 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, dokumenty 

dołączane do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia 

krajowego sporządza się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji. 

§ 41. 1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku 

o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej do dnia 
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doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności te przysługują jego 

spadkobiercy, jeżeli:

1) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w 

posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony 

wniosek o przyznanie tych płatności; 

2) zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją 

do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okresy, o których 

mowa w § 17 ust. 1 i 2; 

3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności bezpośredniej lub uzupełniającej 

płatności podstawowej, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego uznaje 

się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który 

nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się 

postępowania na miejsce rolnika na wniosek o przyznanie płatności, o które ubiegał się ten 

rolnik, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis takiego 

postanowienia albo 

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia 

spadku: 

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce 

pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się 

doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo kopią tego 

potwierdzenia, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa prawomocne 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis takiego postanowienia w 

terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia 

spadku uprawnionych jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do 

postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności 

podstawowej: 

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 

2) składa wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

odpisem takiego postanowienia 

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego 

spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności bezpośrednich lub uzupełniającej 

płatności podstawowej.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez 

małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę będącego 

przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie płatności 

bezpośrednich spadkobiercy wydaje się po złożeniu przez niego prawomocnego postanowienia 

sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpisu takiego postanowienia. 

9. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 

10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako 

przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie 

płatności bezpośrednich złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się 

posiadanie tych gruntów lub zwierząt, przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio.

§ 42. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 41 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji 

w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności te przysługują następcy prawnemu tego 

rolnika, jeżeli:
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1) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w 

posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został 

złożony ten wniosek; 

2) zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją 

do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego przez okresy, o 

których mowa w § 17 ust. 1 i 2; 

3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności bezpośredniej lub uzupełniającej 

płatności podstawowej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego 

się postępowania na miejsce rolnika na wniosek o przyznanie płatności, o które ubiegał się 

rolnik, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w którego 

wyniku zaistniało następstwo prawne. 

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer 

identyfikacyjny. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument 

potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

§ 43. 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

przejściowego wsparcia krajowego rolnik, do którego została skierowana ta decyzja, zmarł, 

jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie 

postępowania. 

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

przejściowego wsparcia krajowego rolnik, do którego została skierowana ta decyzja, został 

rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego 

zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które 

przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy 

prawnemu. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby 

spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują więcej niż jednemu spadkobiercy, prawa 

te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę. 

4. Należności z tytułu płatności przyznanych w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1, 

są przedmiotem dziedziczenia. 
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5. Jeżeli płatności bezpośrednie lub przejściowe wsparcie krajowe nie zostały przekazane 

na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje 

należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności 

bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego do kierownika biura powiatowego 

Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z:

1) prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpisem 

takiego postanowienia albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza, 

albo 

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia 

spadku: 

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce 

pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się 

doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo kopią tego 

potwierdzenia

– jednak nie później niż przed upływem 7 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w 

sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca składa prawomocne 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo odpis takiego postanowienia w 

terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 

7. Jeżeli płatności bezpośrednie lub przejściowe wsparcie krajowe nie zostały przekazane 

na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego następca prawny, który nie 

kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę 

przyznanych płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego do kierownika 

biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w 

terminie 7 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 
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8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument 

potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego. 

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia 

spadku uprawnionych jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 5: 

1) dołącza do tego wniosku albo 

2) składa wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

odpisem takiego postanowienia

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy 

płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego.

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez 

małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego 

przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub przejściowego 

wsparcia krajowego kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty 

płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego. 

12. W przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub 

przejściowego wsparcia krajowego albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty 

płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego decyzje, o których mowa w 

ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.

§ 44. 1. W przypadku przekazania gospodarstwa płatności bezpośrednie lub uzupełniająca 

płatność podstawowa, o które ubiega się przekazujący gospodarstwo, są przyznawane 

przejmującemu gospodarstwo, jeżeli:

1) przekazanie gospodarstwa zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w 

którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej 

płatności podstawowej; 

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności bezpośredniej lub uzupełniającej 

płatności podstawowej, z tym że w przypadku gdy przekazujący gospodarstwo ubiega się 

o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt warunek posiadania zwierząt 

przez okresy, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta 

objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności, złożonym przez przekazującego 
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gospodarstwo, były w posiadaniu tego przekazującego lub przejmującego gospodarstwo 

przez te okresy; 

3) przejmujący gospodarstwo złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

uzupełniającej płatności podstawowej, o które ubiegał się przekazujący gospodarstwo, do 

dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności. 

2. Przejmujący gospodarstwo we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3: 

1) podaje numer identyfikacyjny przekazującego gospodarstwo; 

2) składa oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa 

oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją do 

zwierząt. 

3. Przejmujący gospodarstwo dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, umowę, 

na podstawie której grunty wchodzące w skład tego gospodarstwa oraz zwierzęta objęte 

wnioskiem o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt zostały przekazane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie o przyznanie 

płatności bezpośrednich lub uzupełniającej płatności podstawowej przejmujący gospodarstwo 

wstępuje na miejsce przekazującego gospodarstwo.

5. W przypadku przekazania gospodarstwa, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, 

w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub uzupełniającej 

płatności podstawowej, płatności te przysługują przekazującemu gospodarstwo, jeżeli są 

spełnione warunki do ich przyznania, z tym że w przypadku gdy przekazujący gospodarstwo 

ubiega się o przyznanie płatności związanych z produkcją do zwierząt, warunek posiadania 

zwierząt przez okresy, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2, uznaje się za spełniony, jeżeli 

zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności złożonym przez przekazującego 

gospodarstwo były w posiadaniu tego przekazującego lub przejmującego gospodarstwo przez 

te okresy i przekazujący gospodarstwo poinformował Agencję o przekazaniu gospodarstwa. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie podlega przywróceniu.

§ 45. W przypadkach, o których mowa w § 41 ust. 1, § 42 ust. 1 i § 44 ust. 1 pkt 1, do 

przejmującego gospodarstwo, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego oraz innego 

następcy prawnego rolnika, a także do gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia 

gospodarstwa przekazywanego, odziedziczonego, nabytego jako przedmiot zapisu 

windykacyjnego albo objętego w posiadanie w wyniku następstwa prawnego, w innym 

przypadku niż śmierć rolnika, i gospodarstwa posiadanego przez przejmującego gospodarstwo, 



– 37 –

spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo innego następcę prawnego stosuje się limity 

i progi określone w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz art. 27 i art. 29 ust. 4 i 5 ustawy.

§ 46. 1. W przypadkach, o których mowa w § 41 ust. 1, § 42 ust. 1 i § 44 ust. 1 pkt 1, 

jeżeli przejmujący gospodarstwo, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo inny następca 

prawny rolnika ubiega się o płatność związaną z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków 

skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów, warunek zawarcia umów, o których mowa 

w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3, uznaje się za spełniony przez przejmującego gospodarstwo, 

spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego albo innego następcę prawnego rolnika, jeżeli 

przejął on zobowiązania wynikające z tych umów.

2. W przypadku ubiegania się przez przejmującego gospodarstwo, spadkobiercę, 

zapisobiercę windykacyjnego lub innego następcę prawnego rolnika, o przyznanie płatności, o 

których mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie tych płatności dołącza się dokument 

potwierdzający przejęcie zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 8 pkt 1, § 9 

pkt 1 i § 10 pkt 3, chyba że przejęcie tych zobowiązań wynika z umowy, o której mowa w § 44 

ust. 3, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocnego 

postanowienia częściowego sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, 

zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub 

dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego.

§ 47. 1. W przypadku gdy powierzchnia gruntów, do których rolnik ubiega się o 

przyznanie płatności obszarowej, przekracza obszar zatwierdzony do tej płatności, na rolnika 

nakłada się karę.

2. Wysokość kary, o której mowa w ust. 1, stanowi:

1) dwukrotność iloczynu stawki danej płatności obszarowej oraz powierzchni stanowiącej 

różnicę między powierzchnią gruntów, do których wnioskodawca ubiega się o przyznanie 

tej płatności, i obszarem zatwierdzonym do tej płatności – w przypadku gdy różnica 

między powierzchnią gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności, i 

obszarem zatwierdzonym do tej płatności wynosi od 3% do 20% powierzchni 

zatwierdzonej do danej płatności obszarowej i jest większa niż 0,1 ha;

2) iloczyn stawki danej płatności obszarowej oraz powierzchni stanowiącej obszar 

zatwierdzony – w przypadku gdy różnica między powierzchnią gruntów, do których 

wnioskodawca ubiega się o przyznanie tej płatności, i obszarem zatwierdzonym do tej 
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płatności wynosi więcej niż 20% i nie więcej niż 50% powierzchni zatwierdzonej do danej 

płatności obszarowej;

3) iloczyn stawki danej płatności obszarowej oraz powierzchni deklarowanej do tej płatności 

– w przypadku gdy różnica między powierzchnią gruntów, do których wnioskodawca 

ubiega się o przyznanie tej płatności, i obszarem zatwierdzonym do tej płatności wynosi 

więcej niż 50% powierzchni zatwierdzonej do danej płatności obszarowej.

3. W przypadku gdy różnica między powierzchnią gruntów, do których wnioskodawca 

ubiega się o przyznanie danej płatności obszarowej, i obszarem zatwierdzonym do tej płatności, 

wynosi nie więcej niż 3% powierzchni zatwierdzonej do danej płatności obszarowej, ale nie 

więcej niż 2 ha kary nie nakłada się, a płatność przyznaje się do powierzchni gruntów 

zatwierdzonej do danej płatności obszarowej.

4. W przypadku gdy różnica między powierzchnią gruntów, do których rolnik ubiega się 

o przyznanie danej płatności obszarowej, i obszarem zatwierdzonym do tej płatności, wynosi 

nie więcej niż 20% i nie przekracza 0,1 ha, kary nie nakłada się, a płatność przyznaje się do 

powierzchni gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

§ 48. 1. W przypadku płatności związanych z produkcją do zwierząt, jeżeli liczba zwierząt 

zadeklarowanych do danej płatności związanej z produkcją do zwierząt przewyższa liczbę 

zwierząt zatwierdzonych do tej płatności, na rolnika nakłada się karę.

2. Wysokość kary, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę: 

1) w stadach nieprzekraczających 20 zwierząt, przy czym stado oznacza zwierzęta 

zadeklarowane do płatności związanej z produkcją do zwierząt:

a) 25% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie 

liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności – w przypadku gdy liczba 

zwierząt niezatwierdzonych przekracza 2 sztuki, ale nie przekracza 5 sztuk, albo

b) 50% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie 

liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności – w przypadku gdy liczba 

zwierząt niezatwierdzonych przekracza 5 sztuk, ale nie przekracza 10 sztuk, albo

c) 100% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie 

liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności – w przypadku gdy liczba 

zwierząt niezatwierdzonych przekracza 10 sztuk

– oraz iloczynu kwoty obliczonej jako iloczyn zwierząt zadeklarowanych do danej 

płatności związanej z produkcją do zwierząt i stawki tej płatności oraz stosunku liczby 

zwierząt niezatwierdzonych do liczby zwierząt zadeklarowanych do tej płatności.
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2) w stadach powyżej 20 zwierząt, przy czym stado oznacza zwierzęta zadeklarowane do 

płatności związanej z produkcją do zwierząt:

a) 25% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie 

liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności – w przypadku gdy udział 

liczby zwierząt niezatwierdzonych w odniesieniu do liczby zwierząt 

zadeklarowanych przekracza 10%, ale nie więcej niż 30%, albo

b) 50% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie 

liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności – w przypadku gdy udział 

liczby zwierząt niezatwierdzonych w odniesieniu do liczby zwierząt 

zadeklarowanych przekracza 30% ale nie więcej niż 50%, albo

c) 100% danej płatności związanej z produkcją do zwierząt obliczonej na podstawie 

liczby zwierząt zatwierdzonych oraz stawki tej płatności – w przypadku gdy udział 

liczby zwierząt niezatwierdzonych w odniesieniu do liczby zwierząt 

zadeklarowanych przekracza 50%

– oraz iloczynu kwoty obliczonej jako iloczyn zwierząt zadeklarowanych do danej 

płatności związanej z produkcją do zwierząt i stawki tej płatności oraz stosunku liczby 

zwierząt niezatwierdzonych do liczby zwierząt zadeklarowanych do tej płatności.

3. W przypadku gdy różnica między liczbą zwierząt zadeklarowanych a liczbą zwierząt 

zatwierdzonych wynosi:

1) nie więcej niż 2 sztuki w stadach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub 

2) nie więcej niż 10% w stadach, o których mowa w ust. 2 pkt 2

– kary nie nakłada się, a całkowita kwota danej płatności związanej z produkcją do zwierząt 

jest wypłacana na podstawie liczby zwierząt zatwierdzonych do tej płatności.

§ 49. Kar, nie nakłada się, jeżeli miałyby być nałożone na skutek niezgodności ze stanem 

faktycznym informacji podanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

przejściowego wsparcia krajowego, o której wnioskodawca poinformował kierownika biura 

powiatowego Agencji zgodnie z § 37, pod warunkiem, że Agencja nie powiadomiła wcześniej 

wnioskodawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o stwierdzonych 

niezgodnościach we wniosku o przyznanie tych płatności.

§ 50. Kary i zmniejszenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich i przejściowego 

wsparcia krajowego nakłada się w następujący sposób: 

1) w pierwszej kolejności nakłada się kary, o których mowa w § 47 ust. 1 i § 48 ust. 1;
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2) kwota płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego pozostała po 

uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 służy jako podstawa obliczenia kar, o których 

mowa w art. 60 ust. 1 ustawy; 

3) kwota płatności bezpośrednich pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 i 

2 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy;  

4) kwota płatności bezpośrednich pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1–3 

służy jako podstawa obliczenia zmniejszeń wynikających z:

a) zastosowania odsetka liniowego zmniejszenia ustanowionego zgodnie z art. 87 ust. 

1 rozporządzenia 2021/2115,

b) zastosowania współczynnika korygującego, o którym mowa w art. 17 

rozporządzenia 2021/2116;

5) kwota płatności bezpośrednich pozostała po uwzględnieniu kar i zmniejszeń 

wymienionych w pkt 1–4 służy jako podstawa obliczenia kar z tytułu nieprzestrzegania 

norm lub wymogów podstawowych, o których mowa w art. 52 ustawy. 

§ 51. 1. W przypadku gdy o płatności bezpośrednie lub przejściowe wsparcie krajowe 

ubiega się podmiot:

1) niebędący rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115 lub 

2) niebędący rolnikiem aktywnym zawodowo, o którym mowa w art. 24 ustawy, lub 

3) niespełniający warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 2 ustawy

– odmawia się przyznania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego, a kar 

nie nakłada się.

2. W przypadku gdy o przyznanie płatności redystrybucyjnej ubiega się podmiot, który 

nie spełnia warunków, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, odmawia się przyznania tej 

płatności, a § 47 nie stosuje się.

3. W przypadku gdy o przyznanie płatności dla młodych rolników ubiega się podmiot, 

który nie spełnia warunków określonych w art. 28 ustawy, odmawia się przyznania tej 

płatności, a § 47 nie stosuje się.

§ 52. 1. W 2023 r. spełnienie warunku, o którym mowa w art. 24 pkt 2 lit. b ustawy, 

potwierdzają:

1) zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ 

podatkowy lub
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2) informacje o wysokości rocznej kwoty płatności bezpośrednich, o których mowa w 

ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727), pochodzące ze zintegrowanego 

systemu zarządzania i kontroli, o którym mowa w tytule IV w rozdziale II rozporządzenia 

2021/2116.

2. Roczną kwotą płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 

r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przysługujących rolnikowi jest 

łączna kwota tych płatności przyznana temu rolnikowi w ostatnim roku, w którym uzyskał on 

przychody z działalności pozarolniczej. Przy ustalaniu tej kwoty nie uwzględnia się kar oraz 

zmniejszeń wynikających z art. 63 i art. 91 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 

rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 

352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 

485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.8)).

§ 53. W 2023 r. warunek, o którym mowa w § 8 pkt 1, § 9 pkt 1 i § 10 pkt 3, uznaje się 

za spełniony również, w przypadku gdy umowy odpowiadające warunkom określonym w tych 

przepisach zostały zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 54. 1. W 2023 r. w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych do 

gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych do wniosku o przyznanie 

tych płatności dołącza się:

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych, o którym 

mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

wydane przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, przy czym to 

zaświadczenie składa się w terminie do dnia 1 września 2023 r., jeżeli nie zostało 

dołączone do wniosku o przyznanie tych płatności;

2) oświadczenie rolnika, że uprawia konopie włókniste oraz zadeklarował powierzchnię 

uprawy konopi włóknistych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych, 

zawierające:

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. 
Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, 
str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 
z 28.12.2020, str. 1.
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a) numery działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa konopi 

włóknistych,

b) odmianę zastosowanych nasion konopi włóknistych,

c) ilość wykorzystanych nasion w kilogramach na hektar.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3) NIP lub numer REGON, jeżeli zostały nadane, a w przypadku osoby fizycznej również 

numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie ma numeru PESEL – kod kraju, numer i nazwę 

dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument; 

4) informacje o miejscu i powierzchni działek ewidencyjnych, na których w 2023 r. jest 

prowadzona uprawa konopi włóknistych, w tym nazwę województwa, powiatu i gminy, 

nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych w odniesieniu 

do poszczególnych odmian konopi włóknistych uprawianych na tych działkach.

3. Rolnik przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 1 

września 2023 r.:

1) urzędowe etykiety stosowane na opakowaniach nasion, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. 

i rozporządzenia 2022/1173, lub 

2) etykiety dostawcy lub nadruk albo stempel stosowany na opakowaniach materiału 

siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności – w przypadku odmian dla 

zachowania bioróżnorodności, lub

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o 

nasiennictwie, będące dokumentem równoważnym etykietom – w przypadku uprawy 

konopi włóknistych założonej z materiału matecznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 tej 

ustawy pochodzącego od hodowcy danej odmiany. 

4. Kierownik biura powiatowego Agencji dokonuje zwrotu etykiet, o którym mowa w art. 

8 ust. 3 lit. i zdanie drugie rozporządzenia 2022/1173. Zwrócone etykiety oznacza się jako 

wykorzystane.
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§ 55. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r., z wyjątkiem § 25 ust. 

3, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 r.9)

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i 
przejściowego wsparcia krajowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 351, 672 i 1536, z 2016 r. poz. 450 i 1696, z 2017 r. 
poz. 534 i 1729, z 2018 r. poz. 492, 826 i 1634, z 2019 r. poz. 1867, z 2020 r. poz. 414, 834 i 2203 oraz z 2022 
r. poz. 586, 960 i 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w 
ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717, z 
2018 r. poz. 535, z 2020 r. poz. 329, z 2021 r. poz. 453 oraz z 2022 r. poz. 588 i 1190), które tracą moc z dniem 
15 marca 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U.  poz. …).

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ..... 2023 r. (poz. …)

Załącznik nr 1

GATUNKI ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA NASIONA, DO KTÓRYCH MOŻE 

ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA DO POWIERZCHNI UPRAW 

ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA NASIONA

1) bobik (Vicia faba minor L.);

2) groch siewny (Pisum sativum L. (partim)), w tym peluszka (Pisum arvense L.), z 

wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;

3) łubin biały (Lupinus albus L.);

4) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);

5) łubin żółty (Lupinus luteus L.);

6) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).
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Załącznik nr 2

GATUNKI ROŚLIN PASTEWNYCH, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ 

PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN 

PASTEWNYCH

1) esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop.);

2) koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.);

3) koniczyna biała (Trifolium repens L.);

4) koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.);

5) koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.);

6) koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.);

7) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);

8) lędźwian (Lathyrus L.);

9) lucerna siewna (Medicago sativa L.);

10) lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn);

11) lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.);

12) nostrzyk biały (Melilotus albus);

13) seradela uprawna (Ornithopus sativus Brot.);

14) wyka kosmata (Vicia villosa Roth.);

15) wyka siewna (Vicia sativa L.).
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Załącznik nr 3

ROŚLINY PRZEZNACZONE NA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII ELITARNY 

LUB KWALIFIKOWANY 

 Kod CN Nazwa (gatunek) rośliny 

1 2 

 1. ZBOŻA (CERES) 

1001 90 10 pszenica orkisz (Triticum spelta L.) 

 2. OLEISTE I WŁÓKNISTE (OLEAGINEAE) 

ex 1204 00 10 len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) 

ex 1207 99 20 konopie (odmiany o zawartości THC nieprzekraczającej 0,3%) 

(Cannabis sativa L.) 

 3. TRAWY (GRAMINEAE) 

ex 1209 29 10 mietlica psia (Agrostis canina L.) 

ex 1209 29 10 mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth) 

ex 1209 29 10 mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.) 

ex 1209 29 10 mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.) 

ex 1209 29 80 rajgras wyniosły (rajgras francuski) (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., 

ex J.S. et K.B. Presl) 

ex 1209 29 10 kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) 

ex 1209 23 80 kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreb.) 

ex 1209 23 80 kostrzewa owcza (Festuca owina L.) 

1209 23 11 kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) 

1209 23 15 kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.) 

ex 1209 29 80 festulolium (Festuca spp. x Lolium spp.) 

1209 25 10 życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) 

(Lolium multiflorum Lam.) 
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1209 25 90 życica trwała (rajgras angielski) (Lolium perenne L.) 

ex 1209 29 80 życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) (Lolium x boucheanum Kunth) 

ex 1209 29 80 tymotka kolankowata (Phleum bertolonii DC.) 

1209 26 00 tymotka łąkowa (Phleum pratense L.) 

ex 1209 29 80 wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.) 

1209 24 00 wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) 

ex 1209 29 10 wiechlina błotna i wiechlina zwyczajna (Poa palustris L. i Poa trivialis L.) 

 4. MOTYLKOWATE (LEGUMINOSAE) 

ex 1209 29 80 siekiernica włoska (Hedysarum coronarium L.) 

ex 1209 29 80 lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.) 

ex 1209 21 00 lucerna siewna (Medicago sativa L.) (ekotypy) 

ex 1209 21 00 lucerna siewna (Medicago sativa L.) (odmiany) 

ex 1209 29 80 esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.) 

ex 1209 22 80 koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska) (Trifolium alexandrinum L.) 

ex 1209 22 80 koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka) (Trifolium hybridum L.) 

ex 1209 22 80 koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) (Trifolium incarnatum L.) 

1209 22 10 koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) (Trifolium pratense L.) 

ex 1209 22 80 koniczyna biała (Trifolium repens L.) 

ex 1209 22 80 koniczyna biała odmiana giganteum (Trifolium repens L. var. giganteum) 

ex 1209 22 80 koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.) 

ex 1209 29 10 wyka siewna (Vicia sativa L.) 

ex 1209 29 10 wyka kosmata (Vicia villosa Roth) 
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 70 ust. 

1 i ust. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 70 ust. 1 

ustawy minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych 

płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego, w tym szczegółowe 

wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie tych płatności lub przejściowego 

wsparcia krajowego oraz szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności lub 

przejściowego wsparcia krajowego następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu 

gospodarstwo, a także wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar 

administracyjnych, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji Planu, specyfikę 

poszczególnych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym ich przyznawaniem. 

Wydając rozporządzenie, o którym mowa powyżej, minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi określa:

1) gatunki roślin strączkowych na nasiona oraz roślin pastewnych, do których może zostać 

przyznana płatność związana z produkcją do powierzchni upraw, mając na względzie 

ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, które są 

uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie różnorodność 

gatunkową upraw tych roślin;

2) wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na nasiona, roślin 

pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, 

truskawek, lnu lub konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane z 

produkcją do powierzchni upraw, mając na względzie wymagania agrotechniczne oraz 

specyfikę upraw poszczególnych roślin;

3) rejony uprawy chmielu, w których uprawa chmielu uprawnia do uzyskania płatności 

związanej z produkcją do powierzchni uprawy chmielu, mając na względzie czynniki 

przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, podział terytorialny 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 

2001 r.;
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4) rodzaje roślin, do upraw których może zostać przyznana uzupełniająca płatność 

podstawowa, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać uprawy 

poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do 

których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, mając na względzie ramy 

prawne do przyznawania przejściowego wsparcia krajowego określone w art. 147 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 

r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych 

przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych 

WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE 

L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”.

W projektowanym § 1 wskazano szczegółowo zakres projektowanego rozporządzenia.

Projektowany § 2 zawiera szczegółowe przepisy w zakresie rolnika aktywnego 

zawodowo, o którym mowa w art. 24 ustawy. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z 

praktycznego stosowania rozwiązań prawnych dotyczących rolnika aktywnego zawodowo, 

zaproponowano doprecyzowanie rodzajów działalności negatywnej wykluczających z 

płatności bezpośrednich, na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.), tj. na wzór rozwiązań stosowanych 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja) w latach 2015–2017. 

Zaproponowano również dodatkowe regulacje, z uwagi na unijny wymóg badania, czy rolnik 

ubiegający się o płatności bezpośrednie jest powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z 

tych podmiotów (w tym sam rolnik) prowadzi działalność wykluczającą. Zgodnie z 

interpretacją Komisji Europejskiej10) przy ustalaniu, czy rolnik ubiegający się o płatności 

bezpośrednie prowadzi działalność wykluczającą, państwo członkowskie powinno również 

ocenić, czy nie jest on powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów nie 

prowadzi działalności z listy negatywnej. Jeżeli tak, należy domniemywać, że wnioskodawca 

jest „rolnikiem nieaktywnym zawodowo” i w celu otrzymania płatności musi wykazać, że jego 

działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego zgodnie z art. 24 ustawy.

10) Ares(2016)490288-29/01/2016.
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Projektowany § 2 określa również katalog dowodów oraz listę rejestrów urzędowych 

potwierdzających uznanie rolnika za aktywnego zawodowo w przypadku ubiegania się o 

płatności bezpośrednie. Konieczność wskazania takich dowodów wynika z art. 24 pkt 2 ustawy, 

zgodnie z którym pomocy nie przyznaje się rolnikowi, który zarządza portami lotniczymi, 

administruje wodociągami lub stałymi terenami sportowymi lub rekreacyjnymi lub świadczy 

usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, chyba że 

udokumentuje on, że:

1) przychód tego rolnika z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu 

lub

2) kwota płatności bezpośrednich przysługujących temu rolnikowi za dany rok wynosi co 

najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej.

Konieczność przedstawienia takich dowodów dotyczy tylko rolników zarządzających 

portami lotniczymi, administrujących wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i 

rekreacyjnymi, jak również świadczących usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie 

obrotu nieruchomościami, których wysokość płatności bezpośrednich przekracza 

równowartość w złotych kwoty 5 000 euro.

Zgodnie z art. 24 pkt 1 ustawy rolnika z tzw. listy negatywnej, który jednocześnie 

otrzymał płatności bezpośrednie wyższe niż równowartość w złotych kwoty 5 000 euro, uważa 

się za aktywnego zawodowo, jeżeli działalność rolnicza jest jego działalnością przeważającą, 

co wynika z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumentów z REGON. Zaproponowana 

lista rejestrów urzędowych, na podstawie których warunek przeważającej działalności rolniczej 

może być zweryfikowany, obejmuje wszystkie prowadzone w kraju rejestry, za pomocą 

których prowadzi się ewidencje podmiotów i rodzaju ich działalności. Daje to szerokie 

możliwości zweryfikowania, co jest głównym przedmiotem działalności podmiotu 

ubiegającego się o wsparcie bezpośrednie. 

W celu zweryfikowania czy przychód tego rolnika z działalności rolniczej stanowi co 

najmniej 1/3 całego przychodu lub czy roczna kwota płatności bezpośrednich stanowi co 

najmniej 5% całości przychodów uzyskanych przez rolnika z działalności pozarolniczej, 

niezbędne jest posiadanie przez Agencję informacji o wysokości wszystkich przychodów 

uzyskanych przez rolnika, z uwzględnieniem również przychodów z działalności 

pozarolniczej. 
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Zaproponowana lista dowodów została opracowana w taki sposób, aby zapewnić 

uzyskanie wszystkich informacji niezbędnych do ustalenia, czy rolnik jest aktywny zawodowo, 

tj. na podstawie danych z zaświadczenia właściwego organu podatkowego o przychodach z 

działalności pozarolniczej, faktur lub innych równoważnych dowodów potwierdzających 

sprzedaż produktów rolnych oraz informacji posiadanych przez Agencję w zakresie wysokości 

uzyskanego wsparcia w ramach środków wspólnej polityki rolnej będzie możliwe obliczenie 

wszystkich wielkości, które są potrzebne do weryfikacji warunków, o których mowa w art. 24 

pkt 2 ustawy.

Jednocześnie dla celów art. 24 pkt 2 ustawy jest konieczne zdefiniowanie kwoty płatności 

bezpośrednich przysługujących danemu rolnikowi oraz ustanowienie przepisów dotyczących 

ustalania, czy przychody pochodzą z działalności rolniczej czy pozarolniczej. W związku z 

tym, w projektowanym § 2 ust. 5 określono, że roczną kwotę płatności bezpośrednich 

przysługujących danemu rolnikowi stanowi łączna kwota płatności bezpośrednich przyznana 

temu rolnikowi w ostatnim roku, w którym uzyskał on przychody z działalności pozarolniczej, 

przy czym przy obliczaniu tej kwoty nie uwzględnia się stosowania kar, w tym kar 

administracyjnych, oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o 

których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy. Z kolei w projektowanym § 52 zaproponowano regulacje 

przejściowe dotyczące sposobu wyliczania tej kwoty w 2023 r. 

Natomiast w ust. 6 wskazano, co należy rozumieć przez przychody uzyskane z 

działalności rolniczej.

Projektowane § 3–5 odnoszą się do płatności dla młodych rolników. Zgodnie z art. 28 ust. 

1 pkt 2 ustawy płatność ta będzie przyznawana jeżeli młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą 

kontrolę nad gospodarstwem. W związku z tym w projektowanym § 3 określono warunki 

sprawowania takiej kontroli nad osobą prawną lub grupą osób. Zaproponowane rozwiązania 

pozostają bez zmian w stosunku do stosowanych przed 2023 r.

W związku z tym, że warunkiem przyznania tej płatności jest posiadanie odpowiedniego 

wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie przez młodego rolnika, w projektowanym § 4 

zostały określone dowody potwierdzające posiadanie wykształcenia lub stażu pracy.

Płatność dla młodych rolników może zostać przyznana podmiotom, które rozpoczęły 

działalność rolniczą nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem pierwszego wniosku o przyznanie 

tej płatności, dlatego w projektowanym § 5 ustanowiono zasady określania daty rozpoczęcia 
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prowadzenia tej działalności. Zaproponowane rozwiązania pozostają bez zmian w stosunku do 

stosowanych przed 2023 r. 

Zgodnie z projektowanym § 6 płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin 

strączkowych na nasiona będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu 

pastewnego, łubinów i soi (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia), również w przypadku 

upraw tych roślin w formie mieszanek. Zaproponowano również dodanie warunku zbioru 

nasion, co pozwoli na ukierunkowanie wsparcia na dostarczanie surowca do produkcji pasz.

Natomiast płatność związana z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych, 

stosownie do projektowanego § 7, będzie przysługiwała do powierzchni upraw esparcety, 

koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki (załącznik nr 2 do 

projektu rozporządzenia), również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w 

przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami wskazanymi w załączniku nr 1 

do projektu rozporządzenia. Ponieważ płatność ma być ukierunkowana na dostarczanie 

surowca do produkcji pasz, zaproponowano wyłączenie ze wsparcia upraw przeznaczonych na 

zielony nawóz.

Pomocą w ramach dwóch ww. płatności będą zatem objęte wszystkie te gatunki roślin, 

które były objęte wsparciem przed 2023 r. Są to najpopularniejsze gatunki roślin uprawianych 

w Polsce. 

W ramach płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych 

utrzymany został limit powierzchni upraw w gospodarstwie, do której może zostać przyznana 

płatność, który wynosi 75 ha. 

Ze względu na to, że spółdzielnie stanowią jedną z pożądanych form zrzeszania się 

rolników, zaproponowano, aby w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni 

rolników, maksymalny limit powierzchni był ustalany, na wniosek danej spółdzielni, jako 

iloczyn ww. limitu 75 ha oraz liczby członków danej spółdzielni. W rezultacie płatność będzie 

mogła zostać przyznana spółdzielni do większej powierzchni. 

Projektowane § 8–10 wprowadzają: wymóg zawarcia umowy w odniesieniu do płatności 

związanej z produkcją do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, płatności związanej z 

produkcją do powierzchni upraw buraków cukrowych i płatności związanej z produkcją do 

powierzchni upraw pomidorów, zasadę przyznawania tych płatności wyłącznie do powierzchni 

użytków rolnych nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie oraz wymogi odnoszące 
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się do umowy. Celem tych przepisów jest zapewnienie, aby wsparciem były objęte uprawy 

prowadzone w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przemysł przetwórczy. 

Rozwiązania w tym zakresie są kontynuacją dotychczasowego podejścia.

Projektowany § 53 umożliwia przyznanie trzech ww. płatności związanych z produkcją 

do powierzchni upraw również w przypadku, gdy umowy zostały zawarte przed dniem wejścia 

w życie projektowanego rozporządzenia. 

Z uwagi na wielokierunkowe zastosowanie ziemniaków skrobiowych (mogą stanowić 

surowiec do produkcji nie tylko skrobi, lecz również spirytusu, frytek, chipsów i innych 

wyrobów ziemniaczanych) oraz buraków cukrowych (poza produkcją cukru mogą stanowić w 

szczególności surowiec do produkcji biogazu czy bioetanolu), w projektowanym § 8 i § 9 

wprowadzono wymóg, że odbiorcy tych produktów zobowiązują się w umowie przeznaczyć je 

na produkcję odpowiednio skrobi ziemniaczanej i cukru. Zaproponowane rozwiązanie 

ukierunkowuje wsparcie na produkty rolne o określonym przeznaczeniu bez wprowadzania 

skomplikowanych systemów zatwierdzania przetwórców i prowadzenia ich rejestrów, które 

wiążą się z dodatkowymi obciążeniami regulacyjnymi dla rolników i przetwórców oraz ze 

stosunkowo wysokimi kosztami administracyjnymi obsługi instrumentu wsparcia dla Agencji.

Zgodnie z projektowanym § 10 płatność związana z produkcją do powierzchni upraw 

pomidorów będzie przyznawana tylko do upraw założonych z rozsady (wyłączenie ze wsparcia 

upraw z siewu). Minimalna obsada roślin będzie wynosiła 20 000 szt. na hektar. Takie warunki 

obowiązywały również w odniesieniu do kampanii 2021–2022.

Uprawa z rozsady zapewnia większą gwarancję uzyskania roślin o konkretnych cechach 

odmianowych. Jest mniej ryzykowna w porównaniu do uprawy z siewu, w przypadku której 

cały rozwój pomidora przebiega na polu. Ponadto w uprawie z siewu początek dojrzewania 

następuje około dwa tygodnie później niż w uprawie z rozsady, co powoduje zwiększone 

ryzyko występowania chorób w takich uprawach. Proponowana minimalna obsada 20 000 szt. 

na hektar jest zgodna z zaleceniami agrotechnicznymi Instytutu Ogrodnictwa. Przyjmuje się, 

że jest to minimalna wartość zapewniająca opłacalność uprawy pomidorów, a jednocześnie 

obsada ta ułatwia pielęgnację roślin i zbiór owoców bez uszkodzenia roślin oraz zapewnia 

niezbędny przewiew i szybkie osuszenie roślin, co ma duże znaczenie w ochronie przed 

szkodnikami. 

Utrzymanie ww. warunków pozytywnie wpłynie na zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym przyznawaniem wsparcia.
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Projektowany § 11 stanowi, że do umów na uprawę ziemniaków skrobiowych i 

pomidorów będą miały zastosowanie przepisy o kontraktacji.

Projektowany § 12 umożliwia przyznanie płatności związanej z produkcją do powierzchni 

upraw ziemniaków skrobiowych, płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw 

buraków cukrowych i płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw pomidorów 

również w przypadku, gdy umowa była zawarta z małżonkiem rolnika ubiegającego się o 

płatność albo z co najmniej jednym ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się 

o przyznanie płatności. W przypadku gdy o płatność ubiega się przejmujący, spadkobierca, 

zapisobierca windykacyjny lub następca prawny warunek zawarcia umowy uważa się za 

spełniony przez przejmującego, o ile przejmie on zobowiązania wynikające z tej umowy.

Projektowany § 13 reguluje kwestie związane z przyznawaniem płatności związanej z 

produkcją do powierzchni upraw chmielu. Z uwagi na specyfikę tej gałęzi produkcji rolnej, a 

w szczególności wysoki poziom wyspecjalizowania gospodarstw, w których jest prowadzona 

uprawa chmielu, proponuje się określić szczegółowe warunki pozwalające uznać daną uprawę 

za plantację chmielu. Proponowane regulacje odzwierciedlają tradycyjną technikę uprawy tej 

rośliny oraz pozwalają zaliczyć do powierzchni kwalifikującej się do płatności elementy 

konstrukcji nośnej, która jest nieodłącznym elementem uprawy chmielu. Ponadto 

zaproponowano, aby minimalna obsada roślin chmielu wynosiła 1300 szt. na hektar. Tak 

określona obsada bierze pod uwagę ewentualne odstępstwa od standardowego rozwiązania 

(rozstawa 1,5 × 3,0 m) związane z dostosowaniem do uprawianej odmiany chmielu oraz 

posiadanego sprzętu. Propozycja ta uwzględnia również możliwość występowania na plantacji 

okresowych braków roślin (około 10%) spowodowanych np. uszkodzeniem mechanicznym, 

przemarznięciem, itp. Wprowadzenie warunku minimalnej obsady pozwoli na zabezpieczenie 

przed nieuzasadnionym przyznawaniem wsparcia. 

W projektowanym § 14 proponuje się określić rejony uprawy chmielu, w których 

wsparcie będzie przyznawane. Propozycja ta odzwierciedla tradycyjne rejony uprawy chmielu 

określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w 

sprawie określenia rejonów uprawy chmielu (Dz. U. poz. 707).

Należy wskazać, że rozwiązania w zakresie przyznawania płatności związanej z 

produkcją do powierzchni upraw chmielu są wzorowane na przepisach krajowych 

obowiązujących przed 2023 r. (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
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marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności 

bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.)).

Projektowany § 15 określa warunki przyznawania płatności do powierzchni gruntów, na 

których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych. Do przyznania płatności obszarowych 

do takich gruntów konieczny będzie wpis do rejestru producentów konopi włóknistych 

prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Płatności będą przyznawane do 

powierzchni nie większej niż powierzchnia zawarta w ww. rejestrze.

Projektowany § 16 określa sposób wyliczania powierzchni płatności związanych z 

produkcją do powierzchni upraw w przypadku, gdy dana uprawa jest prowadzona na gruntach, 

na których występuje system rolno-leśny. Zaproponowano, aby powierzchnia kwalifikująca się 

do tych płatności była wyliczana jako iloczyn powierzchni systemu rolno-leśnego, w obrębie 

której jest prowadzona dana uprawa i współczynnika 0,76. Współczynnik ten wynika z 

szacunków przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy na etapie opracowywania ekspertyzy w 

zakresie stawek na utrzymanie systemów rolno-leśnych założonych w ramach interwencji 

Planu Strategicznego na lata 2023–2027. Zgodnie z tymi szacunkami udział powierzchni 

rzędów drzew w powierzchni 1 hektara założonego systemu rolno-leśnego wynosi około 0,24 

ha.

W § 17 określono okresy posiadania (przetrzymywania) zwierząt, mając na uwadze 

konieczność ukierunkowania pomocy do rolników rzeczywiście prowadzących chów zwierząt 

objętych płatnościami (a nie tworzących sztuczne warunki w celu otrzymania wsparcia), przy 

uwzględnieniu specyfiki chowu zwierząt poszczególnych gatunków. Posiadanie zwierząt w 

okresie przetrzymywania będzie potwierdzane wpisem w komputerowej bazie danych, 

prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727). Jednocześnie, w celu zapewnienia proporcjonalności 

zaproponowano, aby uznać zwierzęta za kwalifikujące się do płatności również w przypadku, 

gdy zwierzę utraciło jeden z dwóch środków identyfikacji, ale można je jednoznacznie i 

indywidualnie zidentyfikować przy pomocy innych środków identyfikacji oraz w przypadku, 

gdy utraciło obydwa środki identyfikacji, ale można je jednoznacznie i indywidualnie 

zidentyfikować za pomocą księgi rejestracji lub komputerowej bazy danych i pod warunkiem 

że posiadacz zwierzęcia może udowodnić, iż podjął działania w celu naprawy tej sytuacji przed 

otrzymaniem powiadomienia o kontroli na miejscu. Dodatkowo proponuje się, aby w 
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przypadku gdy stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu niezgodności 

dotyczą wpisów do księgi rejestracji lub informacji zawartych w komputerowej bazie danych, 

ale nie mają wpływu na spełnienie warunków kwalifikowalności do danej płatności, zwierzę 

było uznawane za niezatwierdzone jedynie w przypadku, gdy takie niezgodności wykryto w 

toku co najmniej dwóch kontroli na miejscu przeprowadzonych w ciągu 24 miesięcy.

Jednocześnie doprecyzowano, że przemieszczanie czasowe zwierząt na wystawy, pokazy 

oraz konkursy nie narusza warunku posiadania zwierząt w okresach przetrzymywania lub 

tymczasowo, w tym także w czasie transportu oraz na rynku. Na czas udziału zwierząt w ww. 

wydarzeniu hodowca zgłasza Agencji przemieszczenie zwierząt do obiektu, w którym 

wydarzenie się odbywa. Niemniej jednak hodowca nadal pozostaje posiadaczem 

przemieszczonych zwierząt, ponieważ jest rzeczywistym użytkownikiem danego zwierzęcia, 

zobowiązanym do pełnej opieki nad nim oraz obsługi zwierzęcia, a także ponoszącym pełną 

odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie to zwierzę może spowodować.

W projektowanym § 17 uregulowano również zasady dokonywania zastąpienia zwierząt 

w okresie przetrzymywania. Zgodnie z projektowanymi przepisami zastąpienie będzie możliwe 

pod warunkiem, że Agencja nie poinformowała wcześniej beneficjenta o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz, że zastępujące zwierzęta spełnią warunki, o których 

mowa w art. 29 ust. 3 oraz ust. 6–9 ustawy do przyznania płatności (wiek, płeć, minimalna 

liczba zwierząt, maksymalna liczba zwierząt, do której można przyznać płatność), zastępowane 

zwierzęta są prawidłowo zarejestrowane przez rolnika i zidentyfikowane do dnia 

poinformowania Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia, a także rolnik dokona zastąpienia i 

poinformuje o zastąpieniu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia. Zatem warunkiem, który nie będzie 

obowiązywał w stosunku do zastępującego zwierzęcia jest konieczność posiadania go przez 

rolnika w dniu złożenia wniosku – w przypadku bydła, krów i kóz lub w dniu 15 marca – w 

przypadku owiec. Oznacza to, że będzie możliwe zastąpienie zadeklarowanego we wniosku 

zwierzęcia również poprzez nabycie nowej sztuki (a nie tylko poprzez „dobranie” z 

posiadanego już stada).

Proponowany termin 14 dni na dokonanie zastąpienia i poinformowanie o tym został 

ustanowiony z uwzględnieniem dwóch celów. Z jednej strony termin ten powinien być 

wystarczająco długi, aby rolnik miał możliwość ewentualnego zakupu nowego zwierzęcia, 

jeżeli nie posiada innej kwalifikującej się sztuki w stadzie. Z drugiej strony jednak 
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ustanowienie zbyt długiego terminu na poinformowanie o zastąpieniu mogłoby być źródłem 

nieprawidłowości. Długi termin na powiadomienie o zastąpieniu ograniczałby bowiem 

skuteczność przepisów o obowiązkowym przetrzymywaniu zwierząt w gospodarstwie, co 

utrudniałoby Agencji przeprowadzenie kontroli na miejscu.

Określono także najpóźniejszą możliwą datę urodzenia zwierząt (15 maja roku złożenia 

wniosku, czyli w dniu, w którym jest sprawdzany wiek zwierząt), do których może zostać 

przyznana płatność związana z produkcją do bydła. Takie doprecyzowanie pozwoli 

wyeliminować wątpliwości związane z możliwością otrzymania wsparcia do zwierząt 

urodzonych później, tj. po 15 maja – celem tej płatności jest bowiem wspieranie bydła młodego, 

maksymalnie 2-letniego, a zatem płatność, która jest wypłacana raz na rok, do tej samej sztuki 

powinna być przyznana tylko dwa razy w ciągu jej życia. Brak przedmiotowego 

doprecyzowania mógłby powodować, że młode bydło w niektórych przypadkach 

otrzymywałoby płatność 3 razy zanim przekroczy wiek 24 miesięcy.

Przepis ust. 7 w projektowanym § 17 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 

7 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1173 z dnia 31 maja 2022 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej 

polityce rolnej (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 23), zgodnie z którym, w przypadku 

interwencji z tytułu zwierząt, na podstawie art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia 

planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki 

rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 

1307/2013, dotyczących bydła lub owiec i kóz, państwa członkowskie mogą postanowić, że 

powiadomienia do komputerowej bazy danych, dotyczące zwierzęcia, które opuściło 

gospodarstwo, mogą zastąpić wycofanie zwierzęcia na piśmie. 

Projektowane § 18–21 zawierają szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania 

uzupełniającej płatności podstawowej. Przepisy te określają rodzaje roślin, do upraw których 

płatność może zostać przyznana, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać 

uprawy poszczególnych roślin lub grunty orne, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, 

do których przysługuje płatność. Warunki są, co do zasady, takie same jak w odniesieniu do 
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kampanii 2022 r. W celu dostosowania do przepisów UE w odniesieniu do upraw konopi (art. 

4 ust. 4 rozporządzenia 2021/2115), w załączniku nr 3 do projektowanego rozporządzenia 

uregulowano, że do uzupełniającej płatności podstawowej będą się kwalifikowały odmiany 

konopi o zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) nieprzekraczającym 0,3%. W przepisach 

obowiązujących w 2022 r. (załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego) maksymalny poziom THC w 

odmianach konopi wynosił 0,2%. 

Ponadto doprecyzowano, co należy rozumieć przez pojęcie „susz paszowy”. W części IV 

załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i 

(WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) określono, że 

sektor suszu paszowego obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:

Kod CN Opis

– Mączka i granulki z lucerny, sztucznie suszoneex 1214 10 00 

– Mączka i granulki z lucerny, inaczej suszone i mielone

– Lucerna, esparceta, koniczyna, łubin, wyka i podobne produkty 

paszowe sztucznie suszone, z wyjątkiem siana i kapusty 

pastewnej oraz produktów zawierających siano

(a)

ex 1214 90 90 

– Lucerna, esparceta, koniczyna, łubin, wyka, nostrzyk, groszek 

zwyczajny i komonica, inaczej suszone i mielone

– Koncentraty białkowe otrzymywane z soku z lucerny i z soku z 

trawy

(b) ex 2309 90 96 

– Produkty poddane dehydratacji otrzymywane wyłącznie z 

pozostałości stałych i z soku powstających przy wytwarzaniu 

powyższych koncentratów

W przypadku ubiegania się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej do 

powierzchni uprawy traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy 

rolnik będzie obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie płatności oświadczenia o 

przeznaczeniu traw na susz paszowy (projektowany § 34).
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Projektowany § 22 zawiera szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania płatności 

niezwiązanej do tytoniu (przypadki określone w art. 39 ust. 2 pkt 1–3 ustawy, tj. gdy do 

otrzymania płatności jest uprawniony więcej niż jeden podmiot lub gdy uprawnienie do 

otrzymania płatności przechodzi np. na spadkobiercę, ubieganie się o wsparcie przez nabywcę 

gospodarstwa w zależności od terminu nabycia gospodarstwa). Zaproponowane rozwiązania są 

tożsame z dotychczas obowiązującymi.

W projektowanym § 23 określono, że przejściowe wsparcie krajowe będzie wypłacane w 

tym samym terminie, w którym dokonuje się wypłaty płatności bezpośrednich.

Na podstawie projektowanego § 24, w przypadku wypłaty zaliczek na poczet płatności 

bezpośrednich, nie będzie uwzględniany współczynnik korygujący na potrzeby dyscypliny 

finansowej. Takie rozwiązanie było stosowane dotychczas z mocy przepisów UE (art. 10 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju 

obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 

69, z późn. zm.)). Pozostała do wypłaty kwota płatności bezpośrednich i przejściowego 

wsparcia krajowego będzie pomniejszana o kwotę wypłaconej zaliczki, a w przypadku 

płatności bezpośrednich pozostała do wypłaty kwota będzie pomniejszana również o 

współczynnik korygujący dyscypliny finansowej, jeżeli zostanie określony dla danej kampanii.

Projektowane § 25–35 zawierają przepisy określające szczegółowe wymagania, jakie 

powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich i przejściowego 

wsparcia krajowego, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznawaniem tych płatności i tego wsparcia oraz zawarcie we wnioskach danych 

niezbędnych do prawidłowego przyznawania tych płatności i tego wsparcia. Ogólne 

rozwiązania w tym zakresie zostały wskazane w przepisach ustawy, które określają informacje, 

jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie pomocy, terminy składania wniosków oraz 

rozwiązania dla rolników, umożliwiające dokonanie zmian lub wycofania wniosku o 

przyznanie pomocy. Przepisy ustawy regulują również, że wnioski o przyznanie pomocy są 

składane przy wykorzystaniu formularza wniosku geoprzestrzennego dostarczonego przez 

właściwy organ. Formularz będzie składany, tak jak dotychczas, za pośrednictwem aplikacji 

eWniosekPlus dostępnej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. Propozycje w 

projektowanym rozporządzeniu są, co do zasady, tożsame z regulacjami dotychczas 
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obowiązującymi w tym zakresie, zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie 

powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.).

W § 25 ust. 1 proponuje się zatem, aby wnioski o przyznanie płatności zawierały 

niezbędne dane identyfikujące wnioskodawcę oraz informacje wymagane w zależności od 

wnioskowanego wsparcia. Proponuje się, aby poza elementami określonymi w przepisach 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2000, z późn. zm.), z wyłączeniem adresu, a także poza informacjami, o których mowa w 

art. 58 ustawy, wnioski zawierały również informację o załącznikach dołączanych do 

wniosków oraz oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy związane z przyznaniem 

płatności, których dotyczą. Jest to niezbędne do weryfikacji warunków uzyskania 

wnioskowanego wsparcia oraz w celu potwierdzenia przez wnioskodawcę swoich praw i 

obowiązków.

W projektowanym § 25, proponuje się także, aby w celu łatwego zidentyfikowania 

gruntów rolnych, wniosek o przyznanie płatności zawierał oświadczenie o powierzchni działek 

referencyjnych, obejmujące informacje dotyczące położenia tych działek ze wskazaniem 

województwa, powiatu i gminy oraz dane według ewidencji gruntów i budynków dotyczące 

lokalizacji tych działek. 

Przepis ten stanowi, że wnioski powinny zawierać w szczególności informacje i 

oświadczenia o: działkach referencyjnych i ich położeniu oraz dane z ewidencji gruntów i 

budynków; sposobie użytkowania działek referencyjnych; obszarach i elementach 

nieprodukcyjnych w gospodarstwie. Natomiast w związku z wprowadzeniem obowiązku 

przestrzegania norm i wymogów wynikających z warunkowości, dotyczących m. in. 

utrzymania trwałych użytków zielonych, w tym trwałych użytków zielonych wrażliwych pod 

względem środowiskowym (wyznaczonych rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 56 

ust. 8 pkt 1 ustawy jako trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym), 

konieczne jest uwzględnienie we wnioskach oświadczeń i informacji o powierzchni gruntów 

rolnych oraz jednostek gruntu nierolniczego należących do gospodarstwa niezgłoszonych do 

płatności lub wsparcia, obszarach i elementach nieprodukcyjnych w gospodarstwie objętych 

normą GAEC 8 wymienioną w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, o których mowa 

w art. 4 ust. 4 lit. b pkt ii tego rozporządzenia, oraz o znajdujących się na posiadanych przez 
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wnioskodawcę użytkach rolnych drzewach objętych ochroną ustanowionych pomnikami 

przyrody na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2022 r. poz. 916, z późn. zm.), rowach, których szerokość nie przekracza 2 m, a także oczkach 

wodnych, w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) o powierzchni mniejszej niż 100 m² podlegających 

obowiązkowi zachowania zgodnie z normą 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska. Ponadto, w ust. 3 zawarto przepis, zgodnie z którym uwzględniona została 

możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa zwolnienia z obowiązku przestrzegania 

normy GAEC 7, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115.

Formularz wniosku będzie umożliwiał również złożenie oświadczenia, że rolnik jest 

rolnikiem aktywnym zawodowo (projektowany § 26).

Projektowany § 27 zawiera wykaz dokumentów, jakie muszą zostać dołączone do 

wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników, potwierdzających sprawowanie kontroli 

przez młodego rolnika nad osobą prawną lub grup osób, datę rozpoczęcia działalności oraz 

wykształcenie lub staż pracy. Zaproponowano również, aby było możliwe złożenie w terminie 

późniejszym, do 30 września w roku złożenia pierwszego wniosku o przyznanie płatności, 

dokumentu poświadczającego posiadanie wykształcenia. Istnieje bowiem 

prawdopodobieństwo uzyskania takiego dokumentu w terminie późniejszym niż termin na 

złożenie wniosku o przyznanie płatności.

Formularz wniosku będzie umożliwiał również złożenie oświadczenia o wnioskowaniu o 

przyznanie płatności związanej z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych lub 

płatności redystrybucyjnej jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników 

(projektowany § 28). Ponadto, zgodnie z projektowanym § 28, rolnik będzie obowiązany 

dołączyć do wniosku o przyznanie płatności oświadczenie o liczbie członków spółdzielni, 

którzy mają zostać uwzględnieni przy ustaleniu maksymalnego limitu danej płatności, a także 

dokument potwierdzający poddanie się przez spółdzielnię lustracji.

W projektowanym § 29 rozporządzenia przewiduje się, aby w przypadku ubiegania się o 

przyznanie płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw: ziemniaków 

skrobiowych, buraków cukrowych lub pomidorów rolnik do wniosku dołączał umowę na 

uprawę, gdyż płatności te są przyznawane rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na daną uprawę. 

W projektowanym § 30 wymieniono załączniki, jakie należy dołączyć do wniosku lub 

przekazać kierownikowi biura powiatowego Agencji, w sytuacji, gdy rolnik ubiega się o 
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przyznanie płatności obszarowych do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi 

włóknistych. Urzędowe etykiety, ewentualnie dokumenty uznane za równoważne, trzeba 

będzie przekazać kierownikowi biura powiatowego Agencji do dnia 1 września danego roku. 

Wskazany termin był przyjęty na potrzeby złożenia niektórych dokumentów przez rolników 

uprawiających konopie m.in. w odniesieniu do kampanii 2022 r. (zgodnie z § 6 pkt 3 lit. b oraz 

§ 14b ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących 

płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego). Etykiety zwracane przez kierownika 

biura powiatowego Agencji będą oznaczane jako wykorzystane.

W projektowanym § 31 zaproponowano, aby w przypadku wnioskowania o płatność do 

bydła lub płatność do krów, wniosek zawierał również dane dotyczące liczby zwierząt, do 

których rolnik ubiega się o daną płatność, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych 

zwierząt oraz numeru siedziby stada, w której zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż 

numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do komputerowej bazy danych. 

Zgodnie z projektowanym § 32, w przypadku ubiegania się o płatność do owiec lub 

płatność do kóz, rolnik będzie obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o numerze 

siedziby stada, w której zwierzęta są przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada 

wnioskodawcy zgłoszonej do komputerowej bazy danych.

Zgodnie z projektowanym § 33 w przypadku ubiegania się o przyznanie uzupełniającej 

płatności podstawowej do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na materiał siewny 

kategorii elitarny lub kwalifikowany wniosek powinien zawierać również oświadczenie, że 

uprawy tych roślin zostaną objęte oceną polową.

W § 35 zaproponowano natomiast regulacje dotyczące dokumentów, które są obowiązani 

dołączać do wniosku o przyznanie płatności rolnicy, którzy będą się ubiegali o przyznanie 

płatności niezwiązanej do tytoniu, zgodnie z art. 39 ust. 2–4 ustawy, m.in. w związku z 

nabyciem lub dziedziczeniem gospodarstwa lub w przypadku gdy do płatności uprawnionych 

jest więcej niż jeden podmiot. Zaproponowano zatem, aby do wniosku o przyznanie ww. 

płatności rolnik dołączał m.in. pisemną zgodę pozostałych uprawnionych oraz dokumenty 

potwierdzające nabycie spadku, co jest rozwiązaniem analogicznym do podejścia stosowanego 

w odniesieniu do innych rodzajów płatności. 

§ 35 ust. 11 stanowi, że w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, rolnik 

będzie obowiązany dołączyć stosowną umowę przed wprowadzeniem zmian. 
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Projektowany § 36 zawiera regulacje dotyczące wniosków o wypłatę płatności. W 

związku z tym, że wnioski o wypłatę płatności, w odróżnieniu od wniosków o przyznanie 

płatności składane będą w wersji papierowej, konieczne jest odrębne doprecyzowanie zakresu 

niezbędnych danych w tych wnioskach. Wnioski o wypłatę płatności są składane w 

przypadkach kiedy po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

przejściowego wsparcia krajowego rolnik, do którego została skierowana ta decyzja, zmarł lub 

zaistniał inny rodzaj następstwa prawnego.

Projektowany § 37 stanowi, że rolnik, do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie 

płatności informuje kierownika biura powiatowego Agencji o wszystkich zmianach w zakresie 

informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych płatności, jakie zaszły od czasu złożenia 

tego wniosku. 

Zgodnie z projektowanym § 38 rolnik, będzie mógł, w dowolnym czasie po złożeniu 

wniosku o przyznanie płatności, poprawić oczywiste błędy, które mogą być bezpośrednio 

zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie 

płatności oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku. 

W projektowanym § 39 zaproponowano, aby kary za przedeklarowanie nie były 

stosowane w przypadku, gdy zadeklarowana przez rolnika we wniosku powierzchnia lub liczba 

zwierząt jest większa niż limit lub pułap obowiązujący w ramach danej płatności. W przypadku 

płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw: ziemniaków skrobiowych, buraków 

cukrowych i pomidorów, jeżeli powierzchnia zadeklarowana przez rolnika będzie wyższa od 

powierzchni objętej umową, za powierzchnię zadeklarowaną przez rolnika we wniosku o 

przyznanie płatności uznawana będzie powierzchnia nie większa niż określona w tej umowie.

Projektowany § 40 określa, które z dokumentów dołączanych do wniosków sporządza się 

na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

Projektowany § 41 określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej w przypadku śmierci, która 

nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji 

w sprawie o przyznanie tych płatności.

Projektowany § 42 określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

płatności bezpośrednich w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika (będącego 

osobą prawną) albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało 
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następstwo prawne, które nastąpiły w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności 

bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o 

przyznanie tych płatności.

W projektowanym § 43 zaproponowano przepisy regulujące sposób postępowania, w 

przypadku gdy rolnik zmarł po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności. W ust. 2 

przewidziano również sytuację dotyczącą rolnika będącego osobą prawną, która uległa 

rozwiązaniu, przekształceniu albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego 

dochodzi do następstwa prawnego. 

Projektowany § 44 określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

płatności bezpośrednich i uzupełniającej płatności podstawowej w przypadku przekazania 

gospodarstwa po złożeniu przez przekazującego gospodarstwo wniosku o przyznanie płatności.

W projektowanym § 45 zaproponowano przepisy, zgodnie z którymi do przejmującego, 

spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego albo innego następcy prawnego będą miały 

zastosowanie limity i progi określone dla: płatności do roślin pastewnych, płatności 

redystrybucyjnej, płatności do bydła i płatności do krów. 

Zgodnie z projektowanym § 46, w przypadku gdy o płatność związaną z produkcją do 

powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych i pomidorów będzie 

ubiegał się przejmujący, spadkobierca, zapisobierca windykacyjny albo następca prawny, 

określono, że do tzw. wniosku transferowego konieczne będzie dołączenie dokumentu 

potwierdzającego przejęcie zobowiązań wynikających z umowy na uprawę, chyba że przejęcie 

tych zobowiązań jest skutkiem samego przejęcia gospodarstwa, jego spadkobrania bądź 

wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 

zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. 

Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.) państwa członkowskie przyjmują przepisy 

niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Unii, odnoszące się w 

szczególności do nakładania skutecznych, proporcjonalnych oraz odstraszających kar. 

Jednocześnie, zgodnie z ust. 5, wymiar kar powinien być uzależniony od wagi, skali i trwałego 

charakteru lub powtarzalności wykrytej niezgodności. W związku z powyższym: 
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1) projektowany § 47 określa wysokość kary, w przypadku gdy powierzchnia gruntów, do 

których rolnik ubiega się o przyznanie danej pomocy przekracza obszar zatwierdzony do 

tej pomocy;

2) projektowany § 48 określa wysokość kary w przypadku nieprawidłowości związanych z 

ubieganiem się o płatności związane z produkcją do zwierząt;

3) projektowany § 49 stanowi, że kar nie stosuje się, jeżeli miałyby być zastosowane w 

związku z informacjami zawartymi we wniosku o przyznanie płatności, a które uległy 

zmianie i wnioskodawca poinformował o tej zmianie, pod warunkiem, że Agencja nie 

powiadomiła wcześniej wnioskodawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu 

lub o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie tych płatności;

4) projektowany § 50 określa kolejność stosowania kar.

Projektowany § 51 określa przypadki, kiedy będzie miała miejsce odmowa przyznania 

płatności bez nakładania kar.

Projektowany § 53 to przepis przejściowy umożliwiający uwzględnienie, w przypadku 

rolnika ubiegającego się o płatność do pomidorów lub płatność do ziemniaków skrobiowych, 

lub płatność do buraków cukrowych, umowy zawartej przed dniem wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia.

W projektowanym § 54 przewidziano przepis przejściowy dotyczący przyznawania 

płatności do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych. 

Zgodnie z tym przepisem w kampanii 2023 r. będzie konieczne dołączenie do wniosku 

albo złożenie w terminie do 1 września 2023 r., zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru 

producentów konopi włóknistych, wydawanego przez dyrektora oddziału terenowego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przepis określa szczegółowo, co ma zawierać takie 

zaświadczenie. Nie jest to zatem zaświadczenie tożsame z zaświadczeniem wydawanym na 

podstawie art. 47b ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 172). Przesłanki i tryb wydawania zaświadczeń określa art. 217 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego. Takie zaświadczenie było 

uwzględniane również w kampanii 2022 r. W terminie do 30 września 2023 r. będzie konieczne 

przekazanie kierownikowi biura powiatowego Agencji urzędowych etykiet lub innych 

dokumentów uznanych za równoważne. Etykiety mogą być zwrócone po ich stosownym 

oznaczeniu.
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Zgodnie z § 55 projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2023 r., 

z wyjątkiem § 25 ust. 3, który wejdzie w życie z dniem 15 marca 2024 r. Wyjątek dotyczący § 

25 ust. 3 wynika z faktu, że w 2023 r. norma GAEC 7 nie będzie obowiązywać rolników. Zatem 

z przewidzianej w tym przepisie możliwości rezygnacji będzie można skorzystać dopiero 

podczas wypełniania wniosku na 2024 r.

Przyjęcie daty 15 marca 2023 r. oznacza, że przepisy projektowanego rozporządzenia, z 

wyjątkiem § 25 ust. 3, będą obowiązywały od pierwszego dnia terminu składania wniosków o 

przyznanie płatności za 2023 r. Proponowany termin wejścia w życie projektowanego 

rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. 

Przepisy nie będą miały wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przepisy nie będą miały wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 

190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

z 2022 r. poz. 348).

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.
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Nazwa aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu 

przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, 

płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, 

płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia 

krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Krzysztof Ciecióra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Pani Joanna Kołodziejczyk, Naczelnik Wydziału Realizacji 

Płatności Bezpośrednich, Departament Płatności 

Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

tel.: 22 623 14 93, 

adres e-mail: Joanna.Kolodziejczyk@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia

Luty 2023 r.

Źródło: 

Art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 

1–4 ustawy z dnia 8 

lutego 2023 r. o Planie 

Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej 

na lata 2023–2027 (Dz. 

U. poz. …)

Numer w Wykazie prac 

legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa: 499

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Potrzeba określenia szczegółowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz 

przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2023–2027.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i 

oczekiwany efekt

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania 

i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla 
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młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego 

w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. 

Oczekiwany efekt to ustanowienie szczegółowych warunków niezbędnych w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wsparcia w ramach systemu płatności 

bezpośrednich oraz zapewnienie pełnej zgodności tego systemu z przepisami Unii 

Europejskiej.

Cel projektu rozporządzenia może zostać osiągnięty jedynie za pomocą środków o 

charakterze legislacyjnym.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE? 

Inne państwa członkowskie UE ustanawiają warunki przyznawania płatności 

bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego również za pomocą działań 

legislacyjnych. 

Na obecnym etapie prac legislacyjnych brak jest szczegółowych informacji o sposobie 

rozwiązania konkretnych kwestii przez inne państwa. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, 

że państwa członkowskie mają znaczną swobodę w dostosowaniu niektórych rozwiązań do 

specyficznych potrzeb danego kraju. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Beneficjenci 

płatności 

w ramach systemów 

wsparcia 

bezpośredniego, w 

tym:

ok. 1,26 mln 

rolników

Agencja 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa 

(ARiMR), dane za 

2022 r.

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych i krajowych 

poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich i 

przejściowego wsparcia 

krajowego; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem 

wsparcia.
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beneficjenci 

podstawowego 

wsparcia dochodów

ok. 1,25 mln 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem 

wsparcia.

beneficjenci 

płatności 

redystrybucyjnej

ok. 1,25 mln 

rolników

Szacunki MRiRW, 

na podstawie danych 

ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem 

wsparcia.

beneficjenci 

płatności dla 

młodych rolników

ok. 100 tys. 

rolników

Szacunki MRiRW, 

na podstawie danych 

ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem 

wsparcia.

beneficjenci 

płatności do roślin 

strączkowych na 

ok. 96 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 
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nasiona uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do roślin 

pastewnych

ok. 62 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do 

ziemniaków 

skrobiowych

ok. 3 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do 

buraków cukrowych

ok. 24 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 
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zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do 

pomidorów

ok. 800 rolników ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do 

chmielu

ok. 700 rolników ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do 

truskawek

ok. 31 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 
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w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do lnu
ok. 700 rolników ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do konopi 

włóknistych

ok. 300 rolników ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do bydła

ok. 191 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.
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beneficjenci 

płatności do krów

ok. 133 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do owiec

ok. 4 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności do kóz

ok. 1,4 tys. 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

uzupełniającej 

płatności 

ok. 1 mln 

rolników
ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

krajowych poprzez 
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podstawowej uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

beneficjenci 

płatności 

niezwiązanej do 

tytoniu

ok. 5 tys. 

rolników

Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

krajowych poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności; 

zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym 

przyznawaniem wsparcia 

w tym sektorze.

Spółdzielnie 

rolników i 

spółdzielnie 

produkcji rolnej

ok. 500 ARiMR

Umożliwienie 

skorzystania ze środków 

unijnych na zasadach 

uwzględniających 

specyfikę prowadzenia 

działalności rolniczej 

przez spółdzielnię 

rolników bądź 

spółdzielnię produkcji 

rolnej, poprzez 

uszczegółowienie zasad 

przyznawania płatności 

bezpośrednich; mając na 

względzie zapewnienie 

prawidłowej realizacji 

Planu.

ARiMR
Centrala, 16 

oddziałów 
–

Wprowadzane zmiany 

będą skutkowały 
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regionalnych 

oraz 314 biur 

powiatowych 

ARiMR

koniecznością 

dostosowania procedur i 

systemu informatycznego 

do zmian w systemie 

płatności bezpośrednich 

wprowadzonych ze 

skutkiem od 2023 r. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Rozwiązania zawarte w projekcie są przedmiotem konsultacji z:

1. Radą Dialogu Społecznego, 

2. Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, 

3. Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

4. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych, 

5. Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

6. NSZZ Solidarność,

7. Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

8. Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 

9. Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

10. Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

11. Polską Federacją Rolną, 

12. Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

13. Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

14. Krajową Radą Izb Rolniczych, 

15. Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 

16. Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,  

17. Forum Związków Zawodowych, 

18. Konfederacją LEWIATAN, 

19. Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

20. Business Centre Club, 

21. Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

22. Krajową Radą Spółdzielczą, 

23. Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 
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24. Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, 

25. Polskim Związkiem Zawodowym Rolników, 

26. Związkiem Rzemiosła Polskiego,

27. Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,

28. Federacją Przedsiębiorców Polskich,

29. Związkiem Sadowników RP,

30. Federacją Gospodarki Żywnościowej RP,

31. Federacją Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,

32. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

33. Instytutem Gospodarki Rolnej,

34. Izbą Zbożowo-Paszową,

35. Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej,

36. Krajowym Stowarzyszeniem Mleczarzy,

37. Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych - Izbą Gospodarczą,

38. Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich – Związkiem Rewizyjnym,

39. Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,

40. Krajowym Związkiem Plantatorów Tytoniu w Lublinie,

41. Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,

42. Krajowym Związkiem Stowarzyszeń Producentów Ziemniaków Skrobiowych w Polsce,

43. Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw,

44. Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka,

45. Polską Grupą Producentów Skrobi Ziemniaczanej i Modyfikatów,

46. Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

47. Polską Izbą Lnu i Konopi,

48. Polską Izba Mleka,

49. Polską Izbą Nasienną,

50. Polską Izbą Ogrodniczą,

51. Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych,

52. Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,

53. Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego,

54. Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

55. Polskim Związkiem Ogrodniczym,

56. Polskim Związkiem Owczarskim,
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57. Polskim Związkiem Plantatorów Tytoniu w Krakowie,

58. Polskim Związkiem Producentów Chmielu,

59. Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych,

60. Polskim Związkiem Pracodawców – Usługodawców Rolnych,

61. Polską Federacją Ziemniaka,

62. Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych,

63. Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków,

64. Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,

65. Stowarzyszeniem Producentów Skrobi Ziemniaczanej,

66. Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaka Skrobiowego przy PPZ Trzemeszno Sp. z 

o.o.,

67. Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaków Skrobiowych przy PPZ S. A. w 

Niechlowie,

68. Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych,

69. Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,

70. Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego S. A.,

71. Zrzeszeniem Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu,

72. Związkiem Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,

73. Związkiem Polskich Plantatorów Chmielu,

74. Związkiem Polskie Mięso,

75. Związkiem Polskich Przetwórców Mleka,

76. Fundacją WWF Polska,

77. Stowarzyszeniem na rzecz ochrony tradycyjnych odmian pomidorów,

78. Zrzeszeniem Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu,

79. Związkiem Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II,

80. Związkiem Zawodowym Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni,

81. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET  Sp. z o.o.

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 

…… r.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10)

Dochody ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie)

0

Wydatki ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie)

0

Saldo ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie)

0

Źródła finansowania Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało 

wpływu na budżet państwa, budżety jednostek 

samorządu terytorialnego i pozostałych 

jednostek sektora finansów publicznych.

Wpływ stosowania wsparcia bezpośredniego 

oraz przejściowego wsparcia krajowego dla 
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rolników na sektor finansów publicznych (w tym 

koszty implementacji zreformowanego 

systemu), został wykazany w OSR ustawy z dnia 

8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Projektowane rozporządzenie określa jedynie 

szczegółowe warunki przyznawania płatności 

bezpośrednich i przejściowego wsparcia 

krajowego, o których stosowaniu przesądza ww. 

ustawa.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także osoby 

niepełnosprawne oraz osoby starsze

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian
0 1 2 3 5 10

Łącznie 

(0-10)

duże przedsiębiorstwa 0

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

0

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

0

gospodarstwa rolne 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

osoby 

niepełnosprawne oraz 

osoby starsze

0

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

W ujęciu 

niepieniężnym

rodzina, obywatele 

Projektowane rozporządzenie to jeden z 

elementów infrastruktury prawnej (obok 

unijnych aktów prawnych, ustawy z dnia 8 

lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 



– 80 –

oraz gospodarstwa 

domowe 

oraz aktów prawnych wydanych na jej 

podstawie innych niż niniejsze rozporządzenie), 

która umożliwi przyznawanie rolnikom płatności 

w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Oczekiwane efekty stosowania tego instrumentu 

dla wszystkich obywateli to większa podaż dóbr 

publicznych (środowiskowych i kulturowych), 

bezpieczeństwo żywnościowe, konkurencyjne 

ceny żywności.

gospodarstwa rolne Stosowanie systemu wsparcia bezpośredniego 

ma ponadto pozytywnie wpłynąć na poziom 

życia i stabilność dochodów rolników.

Osoby 

niepełnosprawne oraz 

osoby starsze

Brak wpływu

Niemierzalne (dodaj/usuń) Uszczegółowienie zasad przyznawania płatności 

w ramach systemu wsparcia bezpośredniego 

umożliwi pełne i prawidłowe wykorzystanie 

unijnych i krajowych środków finansowych, w 

szczególności:

– wpłynie na utrzymanie stabilności dochodów 

rolników,

– przyczyni się do realizacji szerszych celów 

systemu wsparcia bezpośredniego, w tym m.in. 

wynagradzanie za produkcję dóbr publicznych, 

przeciwdziałanie wzrostowi cen żywności i 

zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

– lepiej ukierunkuje wsparcie do sektorów 

znajdujących się w trudnej sytuacji (sektory do 

których przyznawane będą płatności związane z 

produkcją),

– zapewni spójność z innymi regulacjami 

prawnymi spoza dziedziny rolnictwa 



– 81 –

(uregulowania dotyczące uprawy konopi 

włóknistych),

– umożliwi przekazywanie i dziedziczenie 

płatności,

– doprecyzuje niektóre definicje.

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Brak dodatkowych informacji.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) 

wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz:

Projekt rozporządzenia nie przewiduje wprowadzenia obciążeń regulacyjnych 

wykraczających poza wymagane przepisami UE.

Zmiana obciążeń administracyjnych wynika z ustanowionych w przepisach unijnych 

rozwiązań dotyczących w szczególności definicji rolnika aktywnego zawodowo oraz 

definicji młodego rolnika. 

Konsekwencją są szczegółowe uregulowania krajowe, które zwiększają obciążenia dla:

a) rolników:

– konieczność dokumentowania, że prowadzona przez rolnika działalność rolnicza jest 
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działalnością przeważającą lub   

– konieczność dokumentowania, że przychód rolnika z działalności rolniczej stanowi co 

najmniej 1/3 całego przychodu lub kwota płatności bezpośrednich przysługujących temu 

rolnikowi za dany rok wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności 

pozarolniczej,

– konieczność udokumentowania posiadanego wykształcenia lub stażu pracy przez 

beneficjentów płatności dla młodych rolników,

b) agencji płatniczej (ARiMR) – konieczność przeprowadzania procedury sprawdzania 

aktywności zawodowej rolników, dokumentacji związanej z udzielaniem wsparcia dla 

młodych rolników (weryfikacja posiadanego wykształcenia lub stażu pracy).

Należy zaznaczyć, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego 

wsparcia krajowego wraz ze wszystkimi dokumentami towarzyszącymi są, co do zasady, 

składane w formie elektronicznej. W związku z tym należy uznać, że projektowane 

rozwiązania są przystosowane do ich elektronizacji.

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli utrzymać miejsca pracy w 

rolnictwie, a pośrednio również w najbliższym otoczeniu gospodarczym rolnictwa.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe

 demografia

 mienie 

państwowe

 inne: 

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozwiązanie problemu nastąpi z dniem wejścia w życie przepisów projektowanego 

rozporządzenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki 

zostaną zastosowane?

Efekty będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak.
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