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W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2014 r., znak: H.IV. 1/162/2014, w sprawie
przejściowego wsparcia krajowego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi intensywnie zabiegał o kontynuowanie wsparcia w formie
płatności krajowych, w tym również wsparcia w tzw. sektorze I oraz w sektorze upraw
paszowych na trwałych użytkach zielonych. Do uzgodnień międzyresortowych przesłany
został projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach
bezpośredniego

w ramach systemów

wsparcia

przewidujący stosowanie przejściowego wsparcia krajowego we wszystkich

pięciu sektorach dotychczas wspieranych płatnościami krajowymi, który jednak nie zyskał
akceptacji wszystkich organów uczestniczących w konsuhacjach. W związku z powyższym
opracowany został projekt przewidujący stosowanie przejściowego wsparcia krajowego
w najbardziej wrażliwych pod względem gospodarczym i społecznym sektorach, tj.
w sektorze cłmiielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu. W przypadku pozostałych sektorów
objętych dotychczas wsparciem krajowym, tj. w przypadku sektora I oraz sektora upraw
paszowych na trwałych użytkach zielonych, odstąpienie od stosowania wsparcia krajowego
zostanie zrekompensowane wyższą stawką jednolitej płatności obszarowej, osiągniętą dzięki

zasileniu pułapu krajowego przeznaczonego na wsparcie bezpośrednie środkami z II filara
WPR. Ostatecznie projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów. Ustawa została
uchwalona przez obie izby parlamentu, a w dniu 20 lutego 2014 r. została podpisana przez
Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2014 r.
Zatem ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zmieniająca
ją ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r., dostosowująca przepisy krajowe do rozwiązań
przejściowych określonych w rozporządzeniu nr 1310/2013^ stanowią podstawy prawne dla
stosowania w Polsce, w odniesieniu do roku 2014, następujących rodzajów płatności:
1) jednolita płatność obszarowa,
2) płatności oddziełne: płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność
cukrowa,
3) wsparcie specjałne: płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność
obszarowa

do

powierzchni

upraw

roślin

strączkowych

i

motylkowatych

drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,
4) przejściowe

wsparcie łirajowe:

płatność

niezwiązana

do

chmielu, płatność

niezwiązana do skrobi ziemniaczanej, płatność niezwiązana do tytoniu.
Oznacza to, że za rok 2014 przyznawane będą te same rodzaje płatności, które stosowane
były w odniesieniu do roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności podstawowej (tzw.
sektor I) oraz płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę,
uprawianych na trwałych użytkach zielonych.
Biorąc

pod uwagę

fakt,

że płatność

uzupełniająca

do powierzchni upraw

roślin

przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, miała charakter
płatności historycznej, uzależnionej m. in. od ilości zwierząt (bydła, owiec, kóz lub koni)
posiadanych w okresie referencyjnym, można uznać, że nie zwiększała ona w istotny sposób
atrakcyjności prowadzenia produkcji zwierzęcej. Efekt zwiększenia stawki płatności do
trwałych użytków zielonych można było zatem osiągnąć również poprzez podniesienie stawki

^ Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także
i zmieniające rozporządzenie
Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia
(UE) nr 1307/2013, (UE)
nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014
(Dz. Urz. U E L 347 z 20.12.2013, str. 865).
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jednolitej płatności obszarowej w związku z przesunięciem środków z II filaru WPR. Na takie
- rozwiązanie zdecydowała się Polska w 2014 r.

-

W odniesieniu do wsparcia sektora zwierzęcego w latach 2015-2020 możliwe jest wsparcie
bieżącej produkcji zwierzęcej płatnościami związanymi z produkcją.

Przepisy unijne

dopuszczają bowiem stosowanie tego wsparcia m. in. w sektorze mleka i przetworów
mlecznych, mięsa baraniego i mięsa koziego oraz wołowiny i cielęciny.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że w porównaniu do roku ubiegłego wprowadzono dwie
zmiany na poziomie regulacji unijnych, które pozytywnie przekładają się na powierzchnię
kwalifikującą się do wsparcia oraz na kwoty przyznawanej pomocy:
1) kwalifikowalność do płatności gruntów, które nie były utrzymywane w dobrej
kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. - grunty te zostały oznaczone kodem
DR-10 i dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia. Od 2014 r. będą one mogły
zostać objęte płatnościami w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
2) brak mechanizmu redukcji płatności unijnycli i krajowych - płatności unijne nie
będą pomniejszane z tytułu modulacji, a w związku z tym nie będzie stosowana także
redukcja płatności krajowych.
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