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WYSOKOÆ DOP£AT DLA ROLNIKÓW
I ZASADY WYPE£NIANIA WNIOSKÓW O DOP£ATY
SYSTEM
P£ATNOCI BEZPOREDNICH

B. P£ATNOCI DO PRODUKCJI

System uproszczony p³atnoci bezporednich bêdzie wprowadzony w Polsce na lata 2004-2006 i mo¿e byæ przed³u¿ony na
kolejne dwa lata (do 2008 roku).
Do p³atnoci uprawnione bêd¹ dzia³ki, które pozostawa³yby
w uprawie (lub ogólnie  utrzymane bêd¹ w dobrej kulturze
rolnej) na dzieñ 30 czerwca 2003 roku. Dobra kultura rolna to
niedopuszczenie do ja³owienia ziemi (czyli gleba musi byæ zaorana i odchwaszczona).
System nie wymaga obowi¹zkowego od³ogowania gruntów.
System obejmie gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1,00
ha fizycznego. Nie przewiduje siê na razie wprowadzenia dolnego limitu powierzchni dzia³ki rolnej (wczeniej by³a mowa o 0,3
ha) uprawionej do p³atnoci bezporedniej.
Ogólnie system bêdzie wygl¹da³ nastêpuj¹co:
P£ATNOÆ PODSTAWOWA (A) dla ka¿dego rolnika +
+ P£ATNOCI DODATKOWE (B) do wybranej produkcji
(B1  rolinnej, B2  zwierzêcej)
Poni¿ej zaprezentowano szczegó³owe rozwi¹zania systemu p³atnoci bezporednich w Polsce od 2004 roku.

A.

P£ATNOCI

PODSTAWOWE

Ka¿dy rolnik posiadaj¹cy gospodarstwo rolne o powierzchni co
najmniej 1 ha otrzyma p³atnoæ w systemie uproszczonym na
ka¿dy hektar u¿ytków rolnych. U¿ytki rolne w tym systemie to
tak¿e ³¹ki, pastwiska, sady i uprawy warzywne (równie¿ w tunelach foliowych). P³atnoæ bêdzie obliczana na hektar fizyczny
(czyli faktyczny), a nie przeliczeniowy. Z p³atnoci nale¿y wy³¹czyæ
powierzchniê zajmowan¹ przez budynki i nieu¿ytki.
P³atnoci podstawowe w ca³oci bêd¹ finansowane ze rodków
Unii Europejskiej.

P³atnoci dodatkowe bêd¹ wyp³acane wy³¹cznie na typy produkcji, które s¹ objête wsparciem w Unii Europejskiej: produkcja
zbó¿, rolin oleistych, wysokobia³kowych, chmielu, tytoniu, lnu,
konopi, a tak¿e produkcja byd³a i owiec.
Nie bêd¹ objête wsparciem: produkcja buraków cukrowych,
ziemniaków (poza skrobiowymi), trzody chlewnej, drobiu. Mimo
to warto zaznaczyæ, ¿e producenci ci otrzymaj¹ i tak p³atnoci podstawowe do posiadanych u¿ytków rolnych, wiêc ich sytuacja w stosunku do producentów unijnych bêdzie nieco bardziej korzystna.
P³atnoci dodatkowe bêd¹ finansowane z dwóch róde³: ze
rodków przesuniêtych z funduszy strukturalnych UE (tzw. II filar)
oraz z bud¿etu pañstwa.

B1. P£ATNOCI DO PRODUKCJI ROLINNEJ
P³atnoæ do 1 hektara u¿ytków rolnych (fizycznego), na których
uprawia siê: zbo¿a, roliny oleiste, wysokobia³kowe, len, konopie, chmiel, tytoñ  taka sama dla ka¿dego typu upraw. Do
p³atnoci uprawnione bêd¹ tak¿e mieszanki zbo¿owe oraz mieszanki zbo¿owo-str¹czkowe.
P£ATNOCI DO PRODUKCJI ROJLINNEJ, z³/ha rocznie
ROK

2004

2005

2006

P³atnoæ podstawowa A

161

199

238

P³atnoæ do produkcji rolinnej B1

281

284

285

Suma p³atnoci A + B1

442

483

523

B2. P£ATNOCI DO PRODUKCJI ZWIERZÊCEJ
P³atnoci do produkcji zwierzêcej bêd¹ realizowane zgodnie
z za³o¿eniem, ¿e obszarem w³aciwym jest tu powierzchnia
trwa³ych u¿ytków zielonych (TUZ) w gospodarstwie. P³atnoci te
nie bêd¹ wiêc obliczane wed³ug faktycznego stanu pog³owia
zwierz¹t, objêtych w UE dop³atami i premiami.
P£ATNOCI DO PRODUKCJI ZWIERZÊCEJ, z³/ha rocznie
ROK

P£ATNOCI PODSTAWOWE, z³/ha rocznie
ROK
P³atnoæ podstawowa A

2004

2005

2006

161

199

238

2004

2005

2006

P³atnoæ podstawowa A

161

199

238

P³atnoæ do produkcji zwierzêcej B2

181

225

275

Suma p³atnoci A + B2

342

424

513
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PRZEWIDYWANE P£ATNOCI DLA POLSKICH ROLNIKÓW
w 2004 roku (brutto), z³/ha rocznie

Rodzaj
produkcji

Uprawy kwalifikuj¹ce siê
do p³atnoci bezporednich
w Polsce

P³atnoæ
podstawowa
do 1 ha UR

P³atnoæ dodatkowa
z bud¿etu UE

z bud¿etu RP

+ 89

+ 192

+ 65

+ 116

0

0

- zbo¿a (tak¿e mieszanki)
- kukurydza na kiszonkê
- oleiste
Rolinna
objêta
p³atnociami w UE

Zwierzêca
objêta
p³atnociami w UE
Rolinna
nie objêta
p³atnociami
w UE

- wysokobia³kowe:
groch, ³ubin s³odki, bób, bobik
- konopie i len na w³ókno
- str¹czkowe:
ciecierzyca, soczewica, wyka
- tytoñ, chmiel
- ziemniaki skrobiowe

161

- ³¹ki i pastwiska
- buraki cukrowe
- ziemniaki inne ni¿ skrobiowe
- uprawy pastewne
(poza kukurydz¹ na kiszonkê)
- sadownicze i warzywnicze

P£ATNOCI BEZPOREDNIE W PRAKTYCE  PRZYK£ADY
Gospodarstwo mleczarskie 24 ha, w tym: 2 ha zbó¿, 6 ha kukurydzy, 16 ha pastwisk,
30 krów mlecznych, 12 ja³ówek na remont stada
ROK
£¹cznie UR

2004
ha
24

2005

2006

p³atnoæ podstawowa A
3 864

4 776

5 712

Uprawy

ha

zbo¿a

2

562

568

570

kukurydza

6

1 686

1 704

1 710

rzepak

-

0

0

0

inne uprawnione

-

0

0

0

2 896

3 600

4 400

TUZ

16

p³atnoæ dodatkowa B

³¹cznie p³atnoci dodatkowe B
5 144

5 872

6 680

SUMA P£ATNOCI A + B, z³ rocznie
9 008
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10 648

12 392

3

Gospodarstwo z chowem byd³a miêsnego, 52 ha, w tym: 19 ha zbó¿, 15 ha buraków,
3 ha kukurydzy na kiszonkê, 15 ha pastwisk, 30 krów  mamek, sprzeda¿ 20 opasów rocznie
ROK
£¹cznie UR

2004

2005

ha

2006

p³atnoæ podstawowa A

52

8 372

10 348

12 376

Uprawy

ha

zbo¿a

19

5 339

5 396

5 415

kukurydza

3

843

852

855

rzepak

-

0

0

0

inne uprawnione

-

0

0

0

2 715

3 375

4 125

TUZ

p³atnoæ dodatkowa B

15

³¹cznie p³atnoci dodatkowe B
8 897

9 623

10 395

SUMA P£ATNOCI A + B, z³ rocznie
17 269

19 971

22 771

Gospodarstwo wielokierunkowe,13 ha, w tym: 6 ha zbó¿, 2 ha kukurydzy na kiszonkê,
2 ha rzepaku, 1 ha tytoniu, 1 ha trwa³ych u¿ytków zielonych
ROK
£¹cznie UR

2004

2005

ha

2006

p³atnoæ podstawowa A

13

2 093

2 587

3 094

Uprawy

ha

p³atnoæ dodatkowa B

zbo¿a

6

1 686

1 704

1 710

kukurydza

2

562

568

570

rzepak

2

562

568

570

inne uprawnione

1

281

284

585

TUZ

1

181

225

275

³¹cznie p³atnoci dodatkowe B
3 272

3 349

3 410

SUMA P£ATNOCI A + B, z³ rocznie
5 365

5 936

6 504

POZOSTA£E INFORMACJE
P³atnoci bezporednie nie przys³uguj¹:

Na wysokoæ p³atnoci nie maj¹ wp³ywu:

l
l

l
l
l
l
l
l

do gruntów zalesionych,
do gruntów pod stawami i jeziorami (stawy
zar ybione  jeszcze do uzgodnienia)
l dla gospodarstw o powierzchni poni¿ej 1 ha
fizycznego

wiek rolnika,
wykszta³cenie,
sta¿ pracy w rolnictwie,
liczba osób w rodzinie,
klasa ziemi,
iloæ posiadanych zwierz¹t.

NR 10/129/03

Wniosek

Otrzymanie p³atnoci bezporednich bêdzie mo¿liwe dopiero po zg³oszeniu siê rolnika do systemu IACS (wymawiane jako ajaks  skrót
pochodzi z jêzyka angielskiego). System IACS to wielka baza danych,
mieszcz¹ca informacje o wszystkich gospodarstwach rolnych w Polsce
(dzia³kach rolnych i zwierzêtach hodowlanych). Wejcie rolnika do
systemu odbywaæ siê bêdzie poprzez z³o¿enie wniosku do biura IACS
(biura takie powsta³y ju¿ w powiatach, a ich przedstawicielstwa bêd¹
tak¿e w gminach). Gospodarstwo rolnika otrzyma numer ewidencyjny,
a wszystkie dzia³ki  tak¿e swoje numery.
Dopiero wtedy rolnik sk³ada wniosek o p³atnoci bezporednie.
Termin sk³adania wniosków w 2004 roku rozpocznie siê 15 maja
i potrwa prawdopodobnie do koñca czer wca. Od 2005 roku wnioski
na dany rok sk³adane bêd¹ do 15 maja.
Rolnik sk³ada do biura IACS jeden wniosek na wszystkie p³atnoci
(podstawowe i dodatkowe), z nastêpuj¹cymi danymi:
 Dane osobowe, numer ewidencyjny gospodarstwa rolnego oraz
numery dzia³ek zg³aszanych do p³atnoci.
 Dane o ³¹cznej powierzchni u¿ytków rolnych (w ha).
 Dane dotycz¹ce posiadanych upraw polowych i trwa³ych u¿ytków
zielonych (powierzchnia poszczególnych upraw oraz powierzchnia
TUZ).
Je¿eli gospodarstwo rolnika znajduje siê na terenie kilku gmin,
a nawet województw, sk³ada wniosek do gminy, gdzie jest zameldowany lub gdzie le¿y siedlisko jego gospodarstwa.

Wyp³ata

Wyp³ata p³atnoci bezporednich bêdzie nastêpowa³a wy³¹cznie
na konto. Niemo¿liwe bêdzie jej wyp³acenie np. przez listonosza
lub odebranie na poczcie. Wyp³ata nast¹pi pomiêdzy 15 listopada
a 31 stycznia nastêpnego roku.

Kwestie w³asnociowe

P³atnoci bezporednie wyp³aca siê z tytu³u u¿ytkowania gruntów
rolnych  nie s¹ one zwi¹zane wprost z ich w³asnoci¹.
Jeli rolnik ma dzia³ki rolne, które np. odziedziczy³ po dziadku, lecz
nie ma na to dokumentów potwierdzonych notarialnie, nale¿a³oby
przeprowadziæ zaleg³e postêpowanie spadkowe. W pierwszym okresie
cz³onkostwa w UE prawdopodobnie wystarczy jednak tylko potwierdzenie z urzêdu gminy o faktycznym u¿ytkowaniu gruntów; nale¿y te¿
zachowywaæ dowody u¿ytkowania gruntów (np. dowody zap³aty podatku
rolnego za dane dzia³ki).

Dzier¿awa

P³atnoci dostaje zawsze faktyczny u¿ytkownik dzia³ki, np. dzier¿awca. Umowa dzier¿awy musi mieæ charakter umowy prawnej (sporz¹dzona na pimie) miêdzy u¿ytkownikiem a w³acicielem dzia³ki. War to
mieæ potwierdzenie, ¿e rolnik jest faktycznym u¿ytkownikiem tego
gruntu, podpisane przez wójta, a wydane przez w³aciwy urz¹d gminy
(zawiadczenie takie otrzyma siê np. po okazaniu dowodów na p³acenie podatku od danej dzia³ki).
War to zauwa¿yæ, ¿e przy braku pisemnej umowy dzier¿awy oraz
potwierdzenia z urzêdu gminy dzier¿awca nie mo¿e nic zrobiæ w przypadku, gdy p³atnoci domagaæ siê bêdzie w³aciciel gruntu (otrzyma je
w³aciciel).

Podatki

P³atnoci bezporednie stanowi¹ przychód gospodarstwa rolnego.
Obecnie w Polsce rolnicy nie p³ac¹ podatku dochodowego  przychody
z gospodarstwa rolnego s¹ wiêc zwolnione z podatku. Jednak, jeli
rz¹d wprowadzi podatek dochodowy dla rolników, p³atnoci bezporednie zostan¹ tak¿e nim objête.

Kontrola

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bêdzie kontrolowaæ, co roku oko³o 5% gospodarstw, które z³o¿y³y wnioski o p³atnoci
bezporednie. Kontrola odbêdzie siê na miejscu, u rolnika. Ponadto
wszystkie wnioski bêd¹ kontrolowane wstêpnie w gminnym i powiatowym biurze IACS.

UWAGI ODNONIE WYPE£NIENIA WNIOSKU
o przyznanie numeru identyfikacyjnego
Celem z³o¿enia Wniosku o przyznanie numeru identyfikacyjnego jest
zarejestrowanie Wnioskodawcy w ewidencji producentów rolnych /
przetwórców / organizacji producentów / posiadaczy zwierz¹t.
W wyniku rejestracji zostanie nadany systemowo dla podmiotu niepowtarzalny 9-cyfrowy numer. Informacja o przyznanym numerze jest
przesy³ana Wnioskodawcy poczt¹.
Przyznanie numeru identyfikacyjnego uprawnia podmiot do wyst¹pienia z wnioskiem o p³atnoci obszarowe.
Przyznanym numerem producent rolny / przetwórca / organizacja
producentów / posiadacz zwierz¹t ma obowi¹zek pos³ugiwaæ siê przy
ubieganiu o p³atnoci z wszelkich linii pomocowych (np. p³atnoci
obszarowe, programy rolno-rodowiskowe).
Osob¹ uprawnion¹ do p³atnoci jest posiadacz gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego wchodz¹ dzia³ki rolne kwalifikuj¹ce siê do p³atnoci o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha. Uprawnionymi s¹
w³aciciele gospodarstw rolnych, a tak¿e inne osoby, które w³adaj¹
nimi z innych tytu³ów, np. dzier¿awa, u¿ytkowanie, u¿yczenie. W przypadku z³o¿enia wniosków na t¹ sam¹ dzia³kê przez dwóch lub wiêcej
wnioskodawców, s¹ oni zobowi¹zani do udokumentowania prawa
posiadania dzia³ki.
Wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego wype³nia siê
w przypadku:
1. Przyznania numeru identyfikacyjnego
2. Zmiany danych
3. Korekty danych
Uwagi ogólne:
1. Wniosek nale¿y wype³niæ czytelnie d³ugopisem, drukowanymi literami bez skreleñ i poprawek oraz z³o¿yæ czytelny podpis na drugiej
stronie wraz z podaniem daty wype³nienia wniosku.
2. Informacje zawarte w formularzu powinny byæ aktualne, zgodne
z prawd¹ i mo¿liwe do zwer yfikowania w oparciu o dokumenty
ród³owe. Po wype³nieniu formularza nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie obowi¹zkowe pola, oznaczone na formularzu kolorem bia³ym
zosta³y wype³nione oraz czy formularz zosta³ podpisany.
3. Kompletnie wype³niony formularz nale¿y z³o¿yæ nie póniej ni¿ na
7 dni przed terminem sk³adania pierwszego wniosku o p³atnoci
obszarowe, a w przypadku posiadaczy zwierz¹t nie póniej ni¿ na
7 dni przed zg³oszeniem pierwszego zwierzêcia lub pierwszej
utylizacji do rejestru prowadzonego na postawie przepisów o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych
i miêsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej, w: Biurze Powiatowym ARiM
w³aciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê Wnioskodawcy.
4. Kierownik Biura Powiatowego Agencji wydaje zawiadczenie o przyznanym numerze lub postanowienie o odmowie przyznania numeru
identyfikacyjnego. Na postanowienie s³u¿y za¿alenie do dyrektora
Oddzia³u Regionalnego ARiMR, za porednictwem kierownika Biura Powiatowego w terminie 7 dni od daty dorêczenia postanowienia.
5. W przypadku nie ubiegania siê w danym roku gospodarczym
o p³atnoci obszarowe, mo¿liwe jest sk³adanie wniosków bezterminowo.
6. Wnioskodawca mo¿e wys³aæ wniosek poczt¹ (decyduje data stempla pocztowego).
7. Wnioskodawca jest zobowi¹zany do wype³nienia wszystkich stron
wniosku. W przypadku wype³niania wniosku przez pe³nomocnika
nale¿y tak¿e wype³niæ sekcje V. DANE IDENTYFIKACYJNE (Wnioskodawcy) oraz VI. ADRES WNIOSKODAWCY. We wniosku mo¿na
wpisaæ tylko jeden adres do korespondencji.
Wodzis³awski Orodek Doradztwa Rolniczego
Osiny.

Fot. M. Swoboda.

