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sYGNAŁY

12 października br. Komisja Europejska przedstawiła 
propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która 
głównie miałaby dotyczyć zmian we wsparciu dochodów 
rolniczych z budżetu wspólnotowego. Kilka dni później 
20–21 października br. odbyła się w Luksemburgu se-
sja plenarna obrad Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa  
i Rybołówstwa, podczas której Dacian Cioloş – europejski 
komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi zaprezentował pakiet 
rozwiązań dotyczących rozwoju rolnictwa do 2020 roku, 
w tym WPR. Stwierdza się w nim, że WPR potrzebuje 
głębokich reform. Obecna polityka rolna UE nie spełnia 
oczekiwań społecznych, nie jest też dostosowana do no-
wych wyzwań. Kwestionowane są przede wszystkim obo-
wiązujące tytuły do płatności, wzorce dystrybucji i zasady 
alokowania środków, w szczególności nieproporcjonal-
nie duże, oraz nieuwzględniające szerszych celów śro-
dowiskowych, wsparcie dla gospodarstw największych. 
Reforma WPR ma przyczynić się do podniesienia kon-
kurencyjności europejskiego rolnictwa oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego Europy, a jednocześnie 
promocji wysokiej jakości produktów oraz do ochrony śro-
dowiska i rozwoju obszarów wiejskich. 

ELEMENTy PaKiETu LEgiSLacyJNEgO 
Pakiet legislacyjny dla WPR składa się z siedmiu wnio-

sków legislacyjnych. Cztery z nich regulują najważniejsze 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem WPR w kolej-
nej perspektywie finansowej. Są to wnioski legislacyjne 
dotyczące rozporządzeń w sprawie:

płatności bezpośrednich (I filar WPR),
wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (II filar 
WPR),
wspólnej organizacji rynków rolnych (jednolitej WOR),
finansowania, zarządzania i monitorowania WPR (roz-
porządzenie horyzontalne).
Zdaniem Komisji w pierwszej kolejności należy rozwią-

zać problem dużej rozpiętości dopłat w obrębie państw 
członkowskich, szczególnie tam, gdzie stosowany jest hi-
storyczny model podziału środków.

W 2014 roku nastąpić ma więc częściowe odejście od 
modelu historycznego, tj. połowa płatności podstawowych 
oraz wszystkie płatności środowiskowe mają być oblicza-
ne na podstawie jednolitych zasad, zrównujących płatno-
ści na obszarze całego kraju lub regionu. Nie oznacza to 
jednak odejścia od starych pułapów płatności bezpośred-
nich dla państw członkowskich. 

Kwestią szczególnie istotną dla wielu państw człon-
kowskich (zwłaszcza nowych) jest zapewnienie bardziej 
sprawiedliwych zasad dystrybucji wsparcia bezpośred-
niego z budżetu WPR. Obecnie nadmierne zróżnicowanie 
stawek płatności na hektar wynika ze stosowania histo-
rycznych kryteriów dystrybucji. Rozwiązania proponowa-
ne na lata 2014-2020 nie przewidują jednak głębokich 
zmian, nie obejmują też preferowanej przez nowe pań-

•
•

•
•

stwa członkowskie opcji zrównania stawek płatności 
bezpośrednich w całej UE.

Pełne odejście od modelu historycznego przewidziane 
jest na rok 2019.

KWESTia WyRÓWNaNia DOPłaT 
Propozycja Komisji jest następująca - wyrównanie 

ma dotyczyć państw otrzymujących obecnie poniżej 90% 
średniej unijnej stawki na ha – te kraje mają otrzymać po 
2013 r. dopłaty wyższe o 1/3 różnicy między kwotą obec-
ną a średnią unijną

Przykład dla Polski w 2014 r.
271 €/ha (średnia unijna) minus 215 €/ha (średnia dla 

Polski) = 56 €/ha pomnożone przez 1/3 = 18,6 €/ha + 215 
= 233,6 €/ha w 2014 r. tj.86,2% średniej unijnej na 2014 
rok.

NaJWaŻNiEJSZE PROPOZycJE 
Objęcie całej UE nowym systemem płatności opartym 
na uprawnieniach (jak obecny SPS) i tym samym wy-
cofanie SAPS w nowych Państwach Członkowskich- 
czyli Polska nie będzie mogła stosować dopłat JPO 
i UPO.
Proponuje się jeden rodzaj uprawnienia łączącego 
płatność z hektarem kwalifikujących się gruntów. 
Wyjaśnienia wymaga pojęcie „uprawnienie”. W 2014 
roku  ARiMR  przydzieli każdemu rolnikowi ubiegają-
cemu się o dopłaty tzw. uprawnienia do płatności na 
podst. powierzchni gospodarstwa ( na wzór stosowa-
nego w „starej UE” systemu SPS. Liczba przyznanych 
rolnikowi uprawnień do płatności podstawowych ma 
być równa liczbie kwalifikujących się hektarów w roku 
2014.
Kolejną ważną zmianą jest dopłata ekologiczna  - Ko-
misja zaproponowała obowiązkowe płatności środowi-
skowe obejmujące 30 procent rocznego pułapu kra-
jowego dla płatności bezpośrednich tzw. „zazielenie-
nie”. Oznacza to, że warunkiem otrzymania płatności, 
zarówno płatności podstawowej, jak i środowiskowej, 
będzie spełnienie przez rolników określonych wymo-
gów środowiskowych. W ramach obecnego systemu 
rolnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów 
objętych zasadą wzajemnej zgodności (cross-com-
pliance). Komisja proponuje, by od 2014 roku obowią-
zywały dodatkowe wymogi środowiskowe, korzystne  
z punktu widzenia ochrony klimatu.
We wniosku wskazane zostały trzy warunki otrzymy-

wania płatności: 
obowiązek prowadzenia zróżnicowanych upraw tzn. 
równoczesna uprawa trzech gatunków roślin na grun-
tach ornych, przy czym żadna z tych roślin nie może 
mieć mniej niż 5% i więcej niż 70% w strukturze upraw  
- ten wymóg ma nie dotyczyć gospodarstw mających 
mniej niż 3 ha GO lub uprawiających na nich trawy 
oraz gruntów odłogowanych,

1.

2.

3.

•

PRZygOTOWaNia  
DO REfORMy WPR 
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obowiązek utrzymywania TUZ w gospodarstwie (tyl-
ko 5% tych gruntów będzie można zamienić na inne 
użytki,
obowiązek przeznaczenia 7% kwalifikujących się do 
płatności gruntów (bez wliczania TUZ) na cele ekolo-
giczne (odłogowanie ziemi, tarasy, cechy krajobrazu, 
strefy buforowe, obszary zalesione). Komisja osob-
nym rozporządzeniem wskaże jakie tereny można tu 
zaliczyć - czy np. te obecnie nieuprawiane też? Jeśli 
nie to obecnie uprawiane trzeba będzie odłogować?
Te 30 proc. dopłat, jakie ma dostawać rolnik, ma być 

nagrodą za spełnianie ww. trzech „zielonych” warunków 
ochrony środowiska. Jeśli ich nie spełni, dostanie tylko 70 
proc. dopłaty. 

Nowe przepisy przewidują, że płatności mają trafiać 
tylko do czynnych zawodowo rolników - aktywnych. 
Są to rolnicy, których wysokość płatności bezpośrednich 
rocznie przekracza bądź jest równa 5% łącznej sumy 
przychodów z działalności nierolniczej, albo na gruntach 
rolnych składających się na ich gospodarstwa jest pro-
wadzona minimalna działalność – jaka ma być określona 
przez państwo członkowskie.

Ta zasada ma być stosowana tylko do osób pobierają-
cych rocznie więcej niż 5 tys. € dopłat.

SySTEM uPROSZcZONy DLa Małych  
gOSPODaRSTW
Wydaje się, że wzbudzi duże zainteresowanie, gdyż 

nie przewiduje się w tym systemie  konieczności stoso-
wania nowych wymogów - dla nich ma być zryczałtowana 
płatność bezpośrednia. 

O wyborze tego systemu rolnik zadecyduje sam. 
Nie ma tu definicji „małego gospodarstwa”.
Płatność ta nie może być wyższa niż 15% średniej 

kwoty dopłat przypadającej na gospodarstwo w danym 
kraju, jednak nie będzie to mniej niż 500 € i nie więcej niż 
1000 € na gospodarstwo. 

Jak przekonuje KE – system ten zwolni je z „niepo-
trzebnych obciążeń administracyjnych” i kontroli, które te-
raz muszą spełniać, ubiegając się o tradycyjne dopłaty. 

Każde małe gospodarstwo będzie mogło wybrać tę 
formę jednorazowej dopłaty rocznie, ale tylko na począt-
ku perspektywy finansowej (czyli w 2014 roku) - tak, by 
zapobiec sztucznemu mnożeniu się gospodarstw. 

Nie może wtedy korzystać z innych płatności z I fila-
ra (jak płatności proekologiczne i dla młodych rolników)   
i nie podlega sankcjom i kontrolom (z drugiego filara może 
korzystać). 

Gospodarstwa te zajmują niewiele ponad 3 procent 
użytków rolnych w UE, w związku z tym ich rola w łago-
dzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych jest 
ograniczona, a w Polsce?

Około 660 tys. rolników otrzymywało za rok 2010 do-
płaty kwalifikujące do systemu uproszczonego w nowej 
WPR. To prawie połowa rolników w Polsce!

Jak wynika z danych ARiMR, w 2010 roku aż 349 371 
rolnikom wypłacono dopłaty poniżej 500 euro (czyli mniej-
sze niż 2 tys. zł). Z kolei następnych 310 940 rolników 
odebrało kwoty  mniejsze niż 1000 euro (między 2, a 4 
tys. zł). Można się spodziewać, że wobec tego prawie po-
łowa polskich rolników byłaby potencjalnie zainteresowa-
na systemem uproszczonym.

•

•

Jednak sprawa staje się skomplikowana, gdyż na do-
płaty w tym systemie państwo członkowskie może prze-
znaczyć tylko 10% krajowej koperty finansowej, a zatem 
jeśli chętnych będzie dużo, to średnią należałoby obni-
żyć.

Z kolei z danych dotyczących wielkości gospodarstw 
wynika, że 618 992,48 ha objętych było dopłatami do 500 
euro – czyli są to gospodarstwa mniejsze niż 3 ha, a więc 
system uproszczony jest właśnie dla nich przewidziany. 
Przynajmniej dla 350 tys. rolników jest to więc wybór bar-
dziej niż prawdopodobny.

Rolnik sam będzie musiał rozważyć, czy wejść w sy-
stem uproszczony, czy spełniać warunki „zazielenienia”, 
bo od nich zależy dopłata w pełnym systemie. 

W woj.śląskim wg Powszechnego Spisu Rolnego  licz-
ba gospodarstw wg grup obszarowych przedstawia się 
następująco:

1-5 ha → 60,2 tys; 5-10 ha → 10,8 tys; 10-15 ha → 
3,1 tys; 15-20 ha → 1,2 tys; 20-50 ha → 1,7 tys ≥ 50 ha 
→ 0,7 tys

Można więc założyć, że w grupie 1-5 ha co najmniej 
połowa weszłaby w system uproszczony.

WPROWaDZENiE LiMiTu PłaTNOŚci  
Na gOSPODaRSTWO
Kolejny wniosek dotyczy ograniczenia płatności dla 

największych gospodarstw rolnych. Obecnie większość 
płatności trafia do niewielkiej grupy najbogatszych i naj-
większych gospodarstw rolnych. 

Komisja zaproponowała wprowadzenie absolutnego 
pułapu płatności na gospodarstwo na poziomie 300 000 
euro, ale równocześnie wskazała  na możliwości wyłą-
czenia z cięć kwot, które stanowią koszty wynagrodzenia  
i inne koszty zatrudnienia pracowników najemnych w go-
spodarstwie. 

Komisja zaproponowała stopniowe zmniejszanie do-
płat dla gospodarstw otrzymujących >150 tys. €  

Progi degresywności

Roczna kwota
dopłat bezpośrednich

Procent
 zmniejszenia

 Do   150 tys € 0
150 - 200 tys € 20
200 - 250 tys € 40
250 - 300 tys € 70
       > 300 tys € 100

Degresywność nie będzie dotyczyć kwot pobieranych 
z tytułu „zazielenienia”.

Środki wygenerowane w ten sposób państwa będą 
mogły ponownie wykorzystać na swoim terytorium w ra-
mach działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pro-
ponowane ułatwienia związane z odliczaniem kosztów 
oznaczają jednak, że limitami dotkniętych będzie stosun-
kowo niewiele gospodarstw.

POJaWiły Się RÓWNiEŻ PłaTNOŚci  
DODaTKOWE
Mają one objąć dobrowolną płatność dla rolników go-
spodarujących na obszarach o niekorzystnych warun-
kach naturalnych (do 5 proc. Rocznego pułapu krajo-
wego).

1.
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Obowiązkowy system płatności dla młodych rolników 
(poniżej 40 lat) rozpoczynających działalność  tzn. 
Prowadzą gosp. na własną rękę nie dłużej niż 5 lat 
(do 2% rocznego pułapu krajowego) wg propozycji KE, 
przez pięć lat mieliby obowiązkowo dostawać o 25% 
dopłat więcej niż średnia krajowa. 
Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa maksymal-

nie do 25 ha, powyżej tej powierzchni stawka normalna -  
KE podkreśla, że wspieranie rolnictwa wśród młodych jest 
konieczne, gdyż tylko 7% rolników ma mniej niż 40 lat,  
a dwie trzecie ma ponad 55 lat. 

 Jeśli spojrzymy na zaproponowane zmiany, wi-
dać, że w systemie płatności bezpośrednich pojawia-
ją się instrumenty podobne do tych, które funkcjonu-
ją obecnie w II filarze (płatności rolno-środowiskowe, 
płatności ułatwiające start młodym rolnikom, wspar-
cie dla rolników na obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania, wsparcie dla niskotowaro-
wych gospodarstw rolnych).

WSPaRciE W RaMach ii fiLaRu 
We wniosku legislacyjnym Komisja wymienia trzy pod-

stawowe cele wsparcia w ramach II filaru, odpowiadające 
priorytetom strategii „Europa 2020”:

konkurencyjność rolnictwa, 
zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, 

2.

•
•

zrównoważony terytorialnie rozwój obszarów wiej-
skich. 
Stosowany w obecnym PROW  podział na osie wspar-

cia zostaje zniesiony, zachowana jest jedynie oś czwarta 
(Leader).

W tym filarze największego znaczenia nabiera trans-
fer wiedzy - znaczne wspieranie nauki związanej z rolni-
ctwem oraz sprawne doradztwo rolnicze.

Nowym priorytetem  II filara jest wspieranie tworzenia 
przez rolników grup. Kraje będą zobowiązane rejestro-
wać je i z nimi negocjować. Ponadto dokument KE zakła-
da rozszerzenie skupów interwencyjnych na nowe rynki 
produktów. Przewiduje też, że kwoty na produkcję mleka 
znikną we wrześniu 2016 r., a nie - jak wcześniej plano-
wano - już w 2015 r. 

Propozycje powinny wejść w życie w 2014 r., po za-
twierdzeniu przez Parlament Europejski i ministrów po-
szczególnych państw w Radzie UE.  Zaczyna się kolejny 
etap negocjacji na unijnym szczeblu. Ostateczne wersje 
poznamy nie wcześniej niż pod koniec 2012 r.

 Kraje członkowskie muszą jeszcze opracować przepi-
sy i programy krajowe.

Elżbieta Kluba
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościo-

wych i Doswiadczalnictwa

•
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