
Jednolita Płatność Obszarowa
Przysługuje rolnikowi, który posiada co najmniej 1 ha gruntów 
rolnych (kwalifikujących się hektarów). Płatność ta przysługuje także 
w przypadku posiadania przez rolnika mniejszej powierzchni pod 
warunkiem, że rolnik ubiega się o przyznanie płatności do zwierząt 
i kwota płatności bezpośrednich stanowić będzie co najmniej 
równowartość w złotych kwoty 200 euro. Maksymalna kwota tej 
płatności wynosi 150 tys. euro.

Płatność za zazielenienie
Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową 
otrzymają płatność za zazielenienie, jeżeli realizują trzy praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska. Praktyki te nie są jednakże 
bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich rolników, ponieważ obo-
wiązek ich stosowania oraz szczegółowy zakres ich realizacji zależy 
od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Płatność dla młodych rolników
Jest to płatność dla rolników, którzy po raz pierwszy zakładają go-
spodarstwo rolne lub którzy założyli takie gospodarstwo w ciągu 
pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej 
płatności obszarowej. Rolnik, który w roku składania pierwszego 
wniosku o jednolitą płatność obszarową nie ukończył 41. roku życia, 
otrzyma płatność dla młodych rolników do powierzchni 50 ha gruntów 
kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej. Płatność dla 
młodych rolników przyznaje się na okres 5 lat, począwszy od pierwszego 
złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników.

System dla małych gospodarstw
Do systemu dla małych gospodarstw można było przystąpić tylko 
w 2015 r. Uczestnik systemu zwolniony jest m.in. z realizacji praktyk 
zazielenienia, ale kwota rocznej pomocy bezpośredniej dla takiego 
rolnika zostaje ograniczona do równowartości w złotych kwoty 
1 250 euro. Z systemu dla małych gospodarstw można wystąpić 
składając stosowne oświadczenie do dnia 1 października 2018 r.

Budżet 
na 2018 rok:
3,4 mld euro

Praktyki zazielenienia:
  dywersyfikacja upraw
  utrzymanie trwałych  
    użytków zielonych (TUZ)
  utrzymanie obszarów  
    proekologicznych (EFA)

Obszary proekologiczne:
  grunty ugorowane
  elementy krajobrazu
  strefy buforowe 
    i miedze śródpolne
  pasy wzdłuż obrzeży 
    lasu
  zagajniki o krótkiej  
    rotacji 
  zalesienia w ramach  
    PROW po 2008 r.
  międzyplony i okrywa  
    zielona
  uprawy wiążące azot
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Płatność dodatkowa
Płatność dodatkową otrzyma każdy rolnik, który posiada co najmniej 3,01 ha gruntów rolnych. 
Wsparcie to polega na podniesieniu wysokości stawki jednolitej płatności obszarowej w prze-
dziale od 3,01 do 30 ha.

Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją obejmuje szereg rocznych płatności i jest przyznawane 
w granicach określonych limitów ilościowych oraz oparte na ustalonych powierzchniach lub 
na ustalonej liczbie zwierząt.
Głównym celem tej płatności jest wsparcie sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze, 
środowiskowe lub społeczne oraz znajdują się w trudnej sytuacji.
Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją przysługują rolnikom, 
którzy spełnią minimalne wymagania.

 Płatności związane do powierzchni upraw

Przysługują do powierzchni uprawy buraków cukrowych, roślin wysokobiałkowych (roślin strącz-
kowych przeznaczonych na ziarno oraz roślin pastewnych), truskawek, ziemniaków skrobiowych, 
pomidorów, chmielu, lnu, konopi włóknistych.
Płatność do powierzchni uprawy chmielu ma charakter regionalny, natomiast pozostałe mają 
zasięg ogólnokrajowy. 
Warunkiem przyznania płatności do buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów 
jest zawarcie przez rolnika umowy z ich odbiorcą.
 
    Płatności związane do zwierząt

Płatnością mogą zostać objęte zwierzęta zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w momencie 
składania wniosku.
Płatności przyznawane są do zwierząt w określonym wieku, który jest ustalany na 15 maja roku 
złożenia wniosku.
Warunkiem otrzymania płatności jest posiadanie zwierząt w tzw. okresie przetrzymywania. 
W przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do bydła, płatności do krów oraz płatności 
do kóz, okres ten obejmuje 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności. Natomiast 
w przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do owiec okres przetrzymywania trwa od dnia 
15 marca do dnia 15 kwietnia roku złożenia wniosku o przyznanie płatności. 
Płatności związane do zwierząt przysługują także rolnikowi, który ubiega się wyłącznie o te 
płatności, jeżeli łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza 
niż równowartość 200 euro.
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