
Rolniku, od 2022 roku ponownie można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową (UPP). Płatność ta przysługuje 
do powierzchni upraw niektórych rodzajów roślin oraz gruntów rolnych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, do których 
została przyznana jednolita płatność obszarowa.

Uzupełniającą płatnością podstawową jest objęta powierzchnia upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:
1. zboża;
2. rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
3. rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
4. rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;
5. rośliny strączkowe pastewne;
6. len włóknisty i oleisty;
7. konopie włókniste;
8. rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany*;
9. rośliny motylkowate drobnonasienne;
10. rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
11. trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
12. mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone;
13. mieszanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślinami 

strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi.
*określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia   
   krajowego, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP)

Uzupełniająca płatność podstawowa do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, przysługuje, 
jeżeli na gruntach tych:
1. rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz); 
2. roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie 

do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
3. uprawa nie jest prowadzona nie dłużej niż rok - oznacza to, że w tym samym miejscu w roku poprzednim nie występował ugór.

Uzupełniająca płatność podstawowa jest w 100% finansowana z budżetu krajowego, w związku z czym do tej płatności nie ma 
zastosowania współczynnik korygujący. Nie są także stosowane kary administracyjne z tytułu zasady wzajemnej zgodności.

Więcej informacji:

• www.gov.pl/web/arimr (zakładka Płatności bezpośrednie)
• biura powiatowe ARiMR
• bezpłatna infolinia 800 38 00 84


