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W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2021 r. (Sygn.BPJS-394-10.03.2021), dotyczące przyznawania 

płatności bezpośrednich do konopi odmiany Finola, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Ustalając zasady przyznawania płatności bezpośrednich każde państwo członkowskie Unii Europejskiej 

zobowiązane jest do przestrzegania przepisów UE określających zasady udzielania tego wsparcia, w tym 

m.in. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013. Zgodnie z art. 32 

ust. 6 ww. rozporządzenia, obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się 

hektary tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC). 

Ponadto, jeśli drugi rok z rzędu średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza ww. 

zawartość THC, państwo członkowskie powiadamia Komisję o wniosku w sprawie upoważnienia do 

ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu tej odmiany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE. 

Powiadomienie takie jest przesyłane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 najpóźniej do 

dnia 15 stycznia w kolejnym roku składania wniosków. Począwszy od tego roku składania wniosków, 

odmiana, której dotyczył ten wniosek, nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich w danym państwie 

członkowskim (art. 9 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 639/2014). 

Przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrole zawartości THC 

w uprawach konopi włóknistych wykazały, że w przypadku konopi odmiany Finola, uprawianych 

w Polsce w latach 2019-2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej 

wartość (0,2%). 

W związku z powyższym od roku 2021 nie ma możliwości przyznania płatności bezpośrednich do upraw 

konopi odmiany Finola. Odnosi się to do wszystkich upraw, niezależnie od ich przeznaczenia. Odmienne 

podejście byłoby niezgodne z przepisami UE. 

Przepisy unijne nie przewidują możliwości wprowadzenia okresu przejściowego.
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Również płatności obszarowe w ramach PROW nie będą przyznawane do takich upraw, z uwagi na 

powiązanie przyznawania tego wsparcia z przepisami dotyczącymi płatności bezpośrednich.

Mając na uwadze początkowy termin naboru wniosków o przyznanie płatności za rok 2021 (15 marca 

2021 r.), nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że zmiany w przedmiotowym zakresie wprowadzane są  

po rozpoczęciu kampanii. Stosowna informacja o wyłączeniu konopi odmiany Finola z płatności 

bezpośrednich została zamieszczona na stronie internetowej MRiRW na początku marca br. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że zgodnie z komunikatem MRiRW pt. „Ważna informacja dotycząca 

konopi odmiany Finola” (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wazna-informacja-dotyczaca-konopi-

odmiany-finola) w zakresie przepisów nasiennych sytuacja odmiany konopi Finola nie uległa zmianie. 

Obecnie nie ma podstawy do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem ewentualnego zakazu obrotu 

materiałem siewnym odmiany konopi Finola. Komisja Europejska nie wydała decyzji upoważniającej 

Polskę do wprowadzenia takiego zakazu na podstawie dyrektywy 2002/53/WE.

Pragnę również poinformować, że obecnie na forum UE trwają prace nad przepisami, które będą 

obowiązywały w latach 2023-2027. W ramach tych prac proponowane jest m.in. zwiększenia 

dopuszczalnej zawartości THC w konopiach z 0,2% do 0,3%. 

Z poważaniem

Do wiadomości:

Pan Sylwester Wiekiera – PPHU Moderia, info@moderia.pl

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu
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