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Zmiany w systemie płatności związanych z 

produkcją na lata 2017-2020

Na podstawie projektu zmiany ustawy o płatnościach

Stare Pole, 19 października 2016 r.



Zmiany w zakresie upraw 
roślin wysokobiałkowych

W miejsce dotychczasowej płatności do roślin
wysokobiałkowych wprowadzono dwie
oddzielne płatności :

Płatność związaną do powierzchni upraw
roślin strączkowych na ziarno,

Płatność związaną do powierzchni upraw
roślin pastewnych.
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Zmiany w zakresie upraw 
roślin wysokobiałkowych

Płatności do roślin strączkowych na ziarno 

Podstawowe założenia:

Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z 
których dokonano zbioru ziarna ;
Bobik, groch pastewny, łubin biały, łubin 
wąskolistny, łubin żółty, soja zwyczajna (katalog 
zostanie zawarty w rozporządzeniu MRiRW);
Brak limitu powierzchni;
Stawki płatności degresywne – wyższa stawka do 
pierwszych 75 ha i niższa do pozostałych 
powierzchni.
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Zmiany w zakresie upraw 
roślin wysokobiałkowych

Płatności do roślin pastewnych

Podstawowe założenia:

Brak możliwości wsparcia roślin przeznaczonych na 

zielony nawóz (przyoranie);
Wyłączenie z płatności warzywnych roślin 

strączkowych (bób, ciecierzyca, fasola zwykła, 
fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch 
siewny łuskowy, soczewica jadalna);
Limit powierzchni - 75ha;
Esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, 

nostrzyk, seradela, wyka (katalog zostanie zawarty 
w rozporządzeniu MRiRW).
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Zmiany w zakresie uprawy 
buraków cukrowych

W 2017 roku zniesiony zostanie system 
kwotowania produkcji cukru.
Zmiana polega na odejściu od zasady przyznawania 
płatności związanej z produkcją w sektorze buraków 
cukrowych wyłączenie do powierzchni upraw, z których 
pochodzą buraki kwotowe.

Wsparcie będzie przyznawane do całkowitej 
powierzchni upraw buraków cukrowych 
objętej umową, a nie wyłącznie  do buraków 
kwotowych.
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Zmiany w zakresie uprawy 
owoców miękkich i pomidorów

Zmniejszenie o 1/3 koperty finansowej dla 
płatności do pomidorów
- z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 roku.

Utrzymanie wymogu posiadania umowy na dostawę 
do podmiotów przetwórczych.

Płatność do owoców miękkich obejmować 
będzie tylko truskawki
- w związku z istotną poprawą opłacalności produkcji malin 
w ostatnich latach i umocnieniem pozycji polskich 
producentów na rynku międzynarodowym, ze wsparcia 
wyłączono uprawę malin.
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Zmiany w zakresie 
płatności do zwierząt

Bydło i Krowy :
Obniżenie limitu zwierząt z 30 do 20 sztuk

Owce:
Zmiana okresu przetrzymywania na: od 15 marca do

15 kwietnia roku złożenia wniosku
(z dotychczasowego od 20 października do 20 listopada)

Owce i kozy:
Bezwnioskowy system ubiegania się o płatności,

tj. brak konieczności składania oświadczenia z numerami
identyfikacyjnymi owiec lub kóz z uwagi na brak limitu
sztuk do płatności; kwalifikować się będą wszystkie
samice spełniające warunki, co potwierdzać będą dane w
bazie IRZ.
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Agnieszka Krzysiak

Pomorski Oddział Regionalny ARiMR w Gdyni

Dziękuję za uwagę


