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W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi są już gotowe projekty
rozporządzeń, które określają stawki dla poszczególnych płatności.
Przewiduje się wzrost ogólnej kwoty do poziomu 15,2 mld złotych. Płatności
bezpośrednie 2019 czas wypłacać!

Dobra wiadomość?
Płatności bezpośrednie 2019, a właściwie ich wysokość, zależy od ustalonego kursu wymiany euro
na złotówki. Na chwilę publikacji kursu wymiany czekają producenci rolni. Od tego zależy przecież
wycena i opłacalność ich pracy. I stało się. 30 września br. Europejski Bank Centralny opublikował
oczekiwany kurs wymiany. Jest on wyższy niż ubiegłoroczny (4,2774 zł za 1 EUR) i wynosi 4,3782 zł
za 1 EUR. Ogółem kwota przeznaczona w 2019 r. na płatności bezpośrednie osiągnęła pułap 15,2
mld zł. Okazuje się, że jest to o 0,4 mld więcej niż w zeszłym roku. Czy to dobra wiadomość? Tak,
tym bardziej, że MRiRW opracowało projekty rozporządzeń, w których wymienia się stawki kwotowe
dla poszczególnych płatności. https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Płatności bezpośrednie 2019 – ile i za co?
Poniżej wysokość stawek w projektowanych rozporządzeniach:
Jednolita płatność obszarowa
471,64 zł/ha
Płatność za zazielenienie
316,54 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika
165,10 zł/ha
Płatność dodatkowa
184,98 zł/ha
Płatność do bydła
302,77 zł/szt
Płatność do krów
387,29 zł/szt
Płatność do owiec
104,08 zł/szt
Płatność do kóz
51,95 zł/szt
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha
765,80 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha 382,90 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych
463,71 zł/ha
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Płatność do chmielu
Płatność do ziemniaków skrobiowych
Płatność do buraków cukrowych
Płatność do pomidorów
Płatność do truskawek
Płatność do lnu
Płatność do konopi włóknistych
Płatność do tytoniu – Virginia
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń

2 054,33 zł/ha
1 110,09 zł/ha
1 524,18 zł/ha
2 250,81 zł/ha
1 136,95 zł/ha
569,14 zł/ha
135,44 zł/ha
3,28 zł/kg
2,31 zł/kg

I tak nieoczekiwanie wyższy kurs euro sprawia rolnikom niespodziankę finansową. Najważniejsze jest
jednak to, że po pierwsze płatności bezpośrednie 2019 są atrakcyjniejsze. Po drugie: przychody
producentów powiększą wypłaty zaliczek z płatności obszarowych PROW, które rozpoczną się od
połowy października. Pisaliśmy o tym w materiale https://www.agrofakt.pl/pomoc-komisji-europejskiejposzkodowanym-rolnikom/
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