
 

 

Płatności bezpośrednie i płatności PROW 
w roku 2021  

 

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w 

terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. 

Zgłoszenia zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 

tytoniu dokonuje się w terminie do dnia 31 maja roku 2021 roku  

 

 Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia 

Oświadczenia potwierdzającego brak zmian. 

 Obowiązek wskazania przez producentów upraw we wniosku, nawet w przypadku, gdy 

powierzchnia gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha. 

 Możliwość skorzystania przez rolnika z pomocy technicznej, po ustaleniu terminu, w którym 

dla rolnika będzie świadczona ta pomoc z zachowaniem rygoru epidemicznego, 

 Brak płatności przejściowych z tytułu ONW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zmiany w zakresie Płatności RE 
 Wszystkie zobowiązania podejmowane od 15.03.2021 r. będą podejmowane na okres 3 lat 

(dotychczas zobowiązania były 5-letnie). 

 W przypadku nieposiadania przez rolnika planu działalności ekologicznej, zmniejszenie 

płatności o 40% będzie dotyczyć nie całej płatności ekologicznej, a jedynie płatności 

ekologicznej za realizację zobowiązania w odniesieniu do którego rolnik nie posiada planu 

działalności ekologicznej. 

Zmiany w zakresie Płatności PRSK 
 Zobowiązania podejmowane od 15.03.2021 r. w zakresie: 

- Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, 

- Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, 

 -Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 

- Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 

będą podejmowane na okres 2 lat, w ramach pozostałych pakietów zobowiązania nadal będą 5-letnie 

(dotychczas wszystkie zobowiązania były 5-letnie). 

 W przypadku nieposiadania przez rolnika planu działalności rolnośrodowiskowej, 

zmniejszenie płatności o 40% będzie dotyczyć nie całej płatności ekologicznej, a jedynie 

płatności ekologicznej za realizację zobowiązania w odniesieniu do którego rolnik nie posiada 

planu działalności rolnośrodowiskowej. 

 W związku ze skróceniem okresu realizacji zobowiązania w przypadku pakietu 6 do 2 lat, 

nastąpi zmiana brzmienia wymogów dla wariantu 6.1, w przypadku uprawy odmian 

regionalnych lub amatorskich, w zależności od długości trwania zobowiązania: 

- uprawianie odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w krajowym rejestrze z 

kwalifikowanego materiału siewnego: 

a) w pierwszym i czwartym roku uprawy rośliny danej odmiany, a w drugim, trzecim i 

piątym roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion 

uzyskanych ze zbioru w poprzednim roku – w przypadku zobowiązań 5-letnich, 

b) w pierwszym roku uprawy danej odmiany, a w drugim roku uprawy rośliny tej odmiany 

jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbioru w pierwszym roku 

– w przypadku zobowiązań 2-letnich. 

 

 

 



 

Zmiany w zakresie płatności 

dobrostanowej 
 W przypadku wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach: 

 plan poprawy dobrostanu dla loch jest załącznikiem do wniosku, 

 w sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik w kolejnym roku posiada ten sam plan, i w 

takim przypadku dołącza do wniosku oświadczenie o braku zmian w planie, 

 możliwość utrzymywania loch w systemie jarzmowym, ale jedynie przez okres nie dłuższy niż 

8 dni w okresie okołoporodowym, 

 w przypadku utrzymywania loch w systemie jarzmowym obowiązek prowadzenia rejestru 

sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym,  

 obowiązek dostarczenia do BP rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie 

okołoporodowym w terminie od 15-31 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o 

przyznanie płatności dobrostanowej (brak dostarczenia, pomimo wezwania, rejestru sposobu 

utrzymywania loch, skutkuje odmową przyznania płatności w ramach wariantu), 

 warunkiem przyznania płatności jest posiadanie zarejestrowanej indywidualnie lochy  

(przynajmniej jednej) na dzień złożenia wniosku. 

 

 W przypadku wariantu 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach, 

warunkiem przyznania płatności do tuczników jest pochodzenie tuczników od loch 

dobrostanowych, czyli loch objętych wnioskiem  

o przyznanie płatności w ramach wariantu 1.1 i w odniesieniu do których zostało ustalone, że 

w dniu złożenia wniosku w ramach wariantu 1.1 nie są utrzymywane w systemie jarzmowym, 

albo są utrzymywane w systemie jarzmowym, ale  jedynie przez okres nie dłuższy niż 8 dni w 

okresie okołoporodowym oraz liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie 

rolnym nie jest większa o więcej niż o 5% niż maksymalna liczba loch określona  

w planie poprawy dobrostanu zwierząt. 

 W przypadku wariantu 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach, 

2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w 

budynkach i 2.3. Dobrostan krów mamek, w sytuacji braku istotnych zmian w planie, rolnik 

w kolejnym roku posiada ten sam plan, i w takim przypadku przed upływem 25 dni od dnia, w 

którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 

rozumieniu przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

dostarcza do BP oświadczenie o braku zmian w planie. 

 W przypadku Pakietu 2. Dobrostan krów i posiadania w gospodarstwie rolnym krów (a w 

przypadku wariantu 2.3 także cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg) typu 

użytkowego kombinowanego, możliwość określenia kierunku użytkowania jedynie przed 

upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków  

o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 



systemów wsparcia bezpośredniego, a w przypadku zwierząt nabytych w trakcie okresu 

realizacji wymogów – w dniu zgłoszenia zdarzenia zgodnie z przepisami o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

 W przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas, ustanowienie nowych 

sankcji za wskazanie  

w rejestrze wypasu krów mlecznych, że wypas nie jest w ogóle prowadzony z przyczyn innych 

niż niezależne od rolnika. 

 W przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas i 2.2. Dobrostan krów 

mlecznych utrzymywanych  grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, 

wprowadzenie degresywności płatności: 

 100% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuki; 

 75% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej od 101 sztuki do 150 sztuki; 

 50% stawki płatności – za każdą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuki. 

 W przypadku wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek: 

 

 zmiana terminu realizacji wymogu zapewnienia wypasu wszystkim utrzymywanym w 

gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 

kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku 

ich użytkowania: 

- od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności 

dobrostanowej –  w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, 

- od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu – w przypadku 

gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia 

do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności 

dobrostanowej. 

 Dodanie nowego Pakietu 3. Dobrostan owiec, obejmujący wariant 3.1. Dobrostan owiec – 

zwiększona powierzchnia w budynkach: 

 płatność przysługuje do średniej liczby samic z gatunku owca domowa (Ovis aries) w wieku co 

najmniej 12 miesięcy, utrzymywanych przez rolnika w okresie od dnia 16 października roku 

złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego roku, 

 stawka płatności za sztukę zwierzęcia – 133 zł, 

 warunki przyznania płatności: 

- posiadanie planu poprawy dobrostanu, sporządzonego przez uprawnionego doradcę, przed 

upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, 

- dostarczenie planu poprawy dobrostanu zwierząt do BP przed upływem 25 dni od dnia, w 

którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 

rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

 realizacja wymogów: 



- wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca 

domowa na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy 

lub inne zielne rośliny pastewne, lub zapewnienia tym zwierzętom dostępu do wybiegu, w 

terminie: 

 od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności 

dobrostanowej – w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, lub  

 od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku gdy 

ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia: 

do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek, 

- zapewnienia zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu dla wszystkich 

utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa, zarówno w  

przypadku utrzymywania pojedynczego, jak i w przypadku utrzymywania grupowego, od 

dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca kolejnego 

roku, 

 obowiązek złożenia w terminie od 16 października do dnia 31 października roku złożenia 

wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub 

dostępu do wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym zwierzętom z 

gatunku owca domowa, co najmniej przez 120 dni, a w przypadku tymczasowego ich 

przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu, do siedziby stada w rozumieniu przepisów  

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca 

tego przemieszczenia (w przypadku braku złożenia oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub 

dostępu do wybiegu – płatność w ramach wariantu 3.1 zostanie zmniejszona o 10%). 

 


