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WSTĘP

Uzgodniony z Komisją Europejską Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-
2027 wprowadza szereg zmian. Jedną z najważniejszych jest zwiększenie budżetu przeznaczonego na 
dobrostanu zwierząt. Największe środki mają być przeznaczone na dobrostan bydła oraz trzody chlewnej. 

Generalnie założenia tego Planu nie będą już ulegały zmianie, co jest wynikiem szeroko zakrojonych 
negocjacji między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Komisją Europejską, Radą UE i Parlamen-
tem Europejskim

Nowa Wspólna Polityka Rolna wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Wprowadzono zmiany w istniejącym 
systemie wsparcia dochodu, a środki mają zapewnić sprawiedliwszy podział wsparcia finansowego dla 
rolników. Obecnie środki wsparcia dochodu są kontynuowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
przejściowego w sprawie WPR. 

Celem wsparcia dochodu jest przede wszystkim zabezpieczenie i zwiększenie rentowności rolnic-
twa, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego, wspieranie rolników w produkcji bezpiecznej, 
zdrowej i przystępnej cenowo oraz wspieranie rolników za dostarczanie dóbr publicznych, za które zwy-
kle nie wynagradzają ich rynki, takich jak dbałość o tereny wiejskie i środowisko naturalne.

1. WSPARCIE DOCHODÓW ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ZWIERZĘCĄ

q 1.1. WSPARCIE DO KRÓW:
Zasięg terytorialny: w przypadku woje-
wództw, w których średnia wielkość gruntów 
rolnych jest wyższa od średniej krajowej, tj. 
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubu-
skiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskie-
go, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego – do płatności kwalifi-
kują się rolnicy, którzy posiadają co najmniej 
3 szt. kwalifikujących się zwierząt (w pozosta-
łych województwach do płatności kwalifikują 
się rolnicy, którzy posiadają 1 szt. kwalifikują-
cych się zwierząt).
Warunki i wysokość wsparcia:
n płatność związana z produkcją do krów ma na celu przeciwdziałanie spadkowi opłacalności pro-

dukcji rolnej w gospodarstwach utrzymujących krowy. Ten typ wsparcia ma szczególne znaczenie 
dla gospodarstw z mniejszą liczbą krów i ma charakter łagodzący dysparytet dochodowy między 
rodziną rolnika a przeciętnym dochodem w gospodarce narodowej poprzez poprawę dochodów;

n ukierunkowanie wsparcia bezpośredniego dla rolników utrzymujących krowy przyczyni się do za-
pewnienia stabilności dochodów i poprawy ich konkurencyjności oraz do utrzymania produkcji 
w tym sektorze;
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n możliwość otrzymania płatności wpłynie na ograniczenie dalszego spadku populacji krów, co jest 
istotne m.in. dla utrzymania istniejących miejsc pracy, a także przyczyni się do zachowania trwa-
łych użytków zielonych w dobrej kulturze rolnej;

n brak kryteriów wyboru w ramach interwencji – do otrzymania płatności uprawnieni są wszyscy 
wnioskujący, spełniający warunki kwalifikowalności, będący rolnikiem aktywnym zawodowo;

n płatność przyznawana jest do liczby krów kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie – 
nie większej jednak niż 20 sztuk;

n minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpio-
no z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników 
posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płat-
ności bezpośrednich, która może zostać im wypłacona wynosi co najmniej 200 euro.

Warunki i wysokość wsparcia:
n do wsparcia kwalifikują się samice gatunku Bos taurus w wieku ponad 24 miesięcy; wiek zwierząt 

ustalany jest na dzień 15 maja roku złożenia wniosku;
n zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestra-

cji najpóźniej od dnia złożenia wniosku;
n wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku (w trakcie okresu przetrzymy-

wania możliwe jest zastąpienie zwierząt);
n płatność roczna do sztuki zwierzęca: szacowana wysokość stawki: ok. 96 EUR/szt. 

Szacunkowe wielkości stawek określono biorąc pod uwagę znaczenie gospodarcze, społeczne lub 
środowiskowe sektora, trudności występujące w sektorze, a także wysokość dotychczasowego wspar-
cia. Przy obliczaniu wsparcia uwzględniono ograniczenie wynikające z możliwości wydatkowania 
w ramach wszystkich płatności związanych z produkcją maksymalnie 15% (13%+ 2% na wysokobiał-
kowe) rocznej alokacji finansowej na płatności bezpośrednie.

q 1.2. WSPARCIE DO MŁODEGO BYDŁA
Beneficjenci: wszyscy wnioskujący spełniający warunki 
kwalifikowalności:
n wsparcie przyznawane jest do liczby sztuk zwierząt 

kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, 
nie większej jednak niż do 20 sztuk;

n do wsparcia kwalifikują się samce i samice gatunku 
Bos taurus w wieku nie więcej niż 24 miesiące;

n wiek zwierząt ustalany jest na dzień 15 maja roku 
złożenia wniosku; wymagany okres przetrzymywa-
nia: 30 dni od dnia złożenia wniosku; 

n zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać 
wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku;

n płatność roczna do sztuki zwierzęca: szacowana wysokość stawki: ok. 74-76 EUR/szt. 



Wsparcie dochodów związanych z produkcją w nowej Wspólnej Polityce Rolnej po 2022 roku

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2022 r. 5

q 1.3. WSPARCIE DO OWIEC
Interwencja ma zasięg krajowy. Ukierunkowanie wsparcia 
na rolników posiadających owce ma zapobiegać nasileniu 
się w sektorze owiec trudności, które mogłyby spowodo-
wać zaniechanie produkcji i negatywnie wpłynąć na inne 
części łańcucha dostaw lub rynki powiązane. 

Charakterystyka, wymagania i warunki kwalifikowal-
ności interwencji:
n wsparcie do owiec będzie przeciwdziałać spadko-

wi opłacalności produkcji rolnej w gospodarstwach 
utrzymujących owce;

n przyczyni się do zapewnienia stabilności dochodów i poprawy ich konkurencyjności oraz utrzyma-
nia produkcji w tym sektorze;

n wypłacane jest do wszystkich kwalifikujących się zwierząt w gospodarstwie (brak limitu);
n uprawnieni do otrzymania wsparcia: wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności; 
n minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpio-

no z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników 
posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt; minimalna kwota płat-
ności bezpośrednich, która może zostać im wypłacona wynosi co najmniej 200 euro;

n rolnik posiada minimum 10 maciorek owczych (Ovis aries) w wieku co najmniej 12 miesięcy; wiek 
ustalony na dzień 15 maja roku złożenia wniosku;

n zwierzęta powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia 15 
marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;

n wymagany okres przetrzymywania: od 15 marca do 15 kwietnia roku, w którym został złożony 
wniosek o przyznanie tej płatności;

n płatność roczna do sztuki zwierzęcia, jednolita w całym kraju – szacunkowa wysokość stawki: ok. 
26 EUR/szt.

q 1.4. WSPARCIE DO KÓZ
Interwencja ma zasięg krajowy. 
Kwalifikujący się beneficjenci i szczególne kryteria kwa-
lifikowalności:
n rolnik posiada minimum 5 samic kozy domowej (Capra 

hircuc) w wieku co najmniej 12 miesięcy; wiek zwierząt 
ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku;

n zwierzęta powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia 
złożenia wniosku;

n wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku;
n płatność roczna do sztuki zwierzęcia, jednolita w całym kraju; szacowana wysokość stawki: ok. 11 

EUR/szt.
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2. WSPARCIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ 

q 2.1. WSPARCIE DO ROŚLIN PASTEWNYCH
Charakterystyka, wymagania i warunki kwalifikowalności 
interwencji:
n ukierunkowanie wsparcia na rolników zajmujących się upra-

wą roślin pastewnych: przyczyni się do zapewnienia stabil-
ności dochodów tych rolników i poprawy ich konkurencyjno-
ści oraz utrzymania produkcji roślin pastewnych;

n do otrzymania płatności uprawnieni są wszyscy wnioskujący 
spełniający warunki kwalifikowalności;

n wsparcie będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności pro-
dukcji rolnej w gospodarstwach uprawiających rośliny pa-
stewne: esparceta siewna, koniczyna czerwona, koniczyna 
biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna 
krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna 
chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka kosmata, wyka siewna;

n płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypad-
ku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami strączkowymi na ziarno. W przypadku wyki 
siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ponadto uprawę z rośliną podporową spoza tej listy.

n płatnością może być objęte nie więcej niż 75 ha upraw roślin pastewnych w gospodarstwie;
n uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz;
n płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy roślin pastewnych: szacunkowa wyso-

kość stawki – ok. 103 EUR/ha.

q 2.2. WSPARCIE DO STRĄCZKOWYCH NA ZIARNO
Do otrzymania płatności uprawnieni są wszyscy wnioskujący 
spełniający warunki kwalifikowalności. 
Charakterystyka, wymagania i warunki kwalifikowalności 
interwencji:
n wsparcie będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności 

produkcji rolnej w gospodarstwach uprawiających rośliny 
strączkowe na ziarno;

n Wypłacane do zatwierdzonej powierzchni uprawy roślin 
strączkowych na ziarno (bez limitu); 

n lista roślin do wsparcia: bobik, groch siewny, w tym peluszka, 
z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewne-
go łuskowego, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja 
zwyczajna; 

n płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin 
w formie mieszanek;
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n musi być dokonany zbiór na ziarno;
n płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy roślin strączkowych na ziarno: szacun-

kowa wysokość stawki – ok. 204 EUR/ha.

q 2.3. WSPARCIE DO POMIDORÓW
Opis: wsparcie będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności 
produkcji rolnej w gospodarstwach uprawiających pomidory 
kierowane do przetwórstwa. Płatność przyznawana jest do 
powierzchni pomidorów nie większej niż powierzchnia uprawy 
pomidorów określona w umowie: 
n uprawa pomidorów założona z rozsady;
n minimalna obsada 20000 szt./ha;
n zawarcie umowy na uprawę pomidorów, w której rolnik zobo-

wiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, któ-
rego podmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców 
i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzch-
ni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory ode-
brać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę 
i je przetworzyć;

n płatność roczna do kwalifikującej się powierzchni uprawy pomidorów; szacunkowa wysokość 
stawki: 550 EUR/ha.

q 2.4. WSPARCIE DO TRUSKAWEK
Do otrzymania płatności uprawnieni są wszyscy 
wnioskujący, spełniający warunki kwalifikowalno-
ści; wypłacane jest do zatwierdzonej powierzchni 
uprawy truskawek (bez limitu): 
n płatność roczna: szacunkowa wysokość stawki 

– ok. 271 EUR/ha. 

q 2.5. WSPARCIE DO ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH
Opis: ukierunkowanie wsparcia bezpośredniego na rolników 

zajmujących się uprawą ziemniaków skrobiowych: 
n zawarcie umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych, w któ-

rej rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia 
podmiotowi, którego podmiot działalności obejmuje wytwo-
rzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości 
ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, 
a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umó-
wionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodu-
kować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe; 



n płatność przyznawana jest do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych nie większej, niż po-
wierzchnia uprawy ziemniaków skrobiowych określona w umowie;

n szacunkowa wysokość stawki: ok. 249 EUR/ha.

q 2.6. WSPARCIE DO BURAKÓW CUKROWYCH
Do otrzymania płatności uprawnieni są wszyscy 

wnioskujący, spełniający warunki kwalifikowalności:
n płatność przyznawana jest do powierzchni upra-

wy buraków cukrowych nie większej niż ich po-
wierzchnia określona w umowie; 

n zawarcie umowy dostawy, w której rolnik zo-
bowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia 
odpowiedniemu podmiotowi określonej ilości 
buraków cukrowych z określonej powierzchni 
gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te buraki 
odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie 
umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na pro-
dukcję cukru;

n płatność do kwalifikującej się powierzchni upra-
wy buraków – szacunkowa wielkość stawki: ok. 
301 EUR/ha.
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