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WPR. Zmiany w dopłatach po 2015 roku

Co nas czeka

Polska na  realizację Wspólnej Po-
lityki Rolnej na  lata 2015-2020 
otrzyma 32,09 mld euro. 23,4 mld 
euro mają przypaść na  płatności 
bezpośrednie a  pozostałe pienią-
dze na  rozwój obszarów wiejskich. 
Podstawą prawną funkcjonowania 
nowego systemu płatności bez-
pośrednich jest Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grud-
nia 2013 r.
Nowe zasady różnią się od dotych-
czasowych tym, że uwzględniają nie 
tylko kryterium obszarowe, ale też 
do7nansowują produkcję.

Obowiązkowe 
i dobrowolne
Nowy system płatności na  lata 
2015-2020 składa się z elementów 
obowiązkowych, które państwo 
członkowskie musi wdrożyć oraz 
elementów dobrowolnych, których 
stosowanie zależy od decyzji dane-
go państwa. Dzięki tej elastyczno-
ści system wsparcia bezpośredniego 
może być dostosowany do  specy-
7cznej sytuacji i  potrzeb sektora 
rolnego w każdym kraju. 

Do elementów obowiązkowych 
w całej UE należą: 

jednolita płatność obszarowa, 
płatność za zazielenienie, 

  płatność dla młodych rolników
Spośród elementów dobrowolnych 
w systemie płatności bezpośrednich, 
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwo-
ju Wsi zaproponowało wdrożenie 
w Polsce: 

płatności dla małych gospo-
darstw, 

płatności związanych z  pro-
dukcją, 
przejściowego wsparcia krajo-
wego, 

  płatności dodatkowej.

Polskie propozycje
Projekt propozycji polskiego syste-
mu płatności bezpośrednich na lata 
2015-2020 został złożony w  Ko-
misji Unii Europejskiej w ostatnich 
dniach lipca. W  ramach obowiąz-
kowych elementów płatności bez-
pośrednich Ministerstwo Rolnic-
twa zaproponowało, aby:

  Jednolita płatność obszaro-
wa funkcjonowała na  starych 
zasadach, w  oparciu o  system 
SAPS, do  końca 2020 roku. 
Proponowana stawka płatności 
to ok. 110 euro/ha.

  Płatność za zazielenienie, czyli 
za  prowadzenie praktyk rol-
niczych korzystnych dla kli-
matu i  środowiska. Propono-
wana stawka płatności to ok.  
74 euro/ha.

Zazielenianie będzie realizowane 
przez trzy praktyki ‒ dywersy7kację 
upraw, utrzymanie trwałych użyt-
ków zielonych oraz utrzymanie ob-
szarów proekologicznych lub przez 
praktyki równoważne (uczestnic-
two w programie rolnośrodowisko-
wym – pakiet ochrona gleb i  wód 
lub rolnictwo zrównoważone). 

  Płatność dla młodych rolni-
ków, czyli dodatkowe wsparcie 
przyznawane co roku rolnikom, 
którzy mają status młodego 
rolnika, płacone przez okres 
nie dłuższy niż 5 lat liczony od 
dnia założenia gospodarstwa 

rolnego. Proponowana stawka 
płatności to 25% średniej kra-
jowej płatności na hektar czyli 
ok. 62 euro/ha przyznawana 
do  powierzchni nie większej 
niż 50 ha.

Młodzi rolnicy to osoby fizyczne: 

gospodarstwo rolne, jako 

w ramach systemu jednolitej 

płatności obszarowej oraz 

wniosku nie przekracza 40 lat. 

Dobrowolne elementy w  systemie 
płatności bezpośrednich, wybrane 
przez stronę polską:

Płatności dla małych gospodarstw
Ich celem ma być wprowadzenie 
uproszczonego system płatności 
dla małych gospodarstw. Gospo-
darstwa, które do niego przystąpią, 
będą zwolnione z  kontroli norm 
i  wymogów wzajemnej zgodności, 
a  także z  obowiązku stosowania 
praktyk w zakresie zazielenienia. 
Do systemu dla małych gospo-
darstw rolnicy będą mogli przystą-
pić tylko w  pierwszym roku jego 
stosowania, czyli w roku 2015. Rol-
nik może wystąpić z  tego systemu 
w dowolnym momencie. Będzie się 
to jednak wiązało z brakiem możli-
wości ponownego udziału w kolej-
nych latach. 
Przepisy wspólnotowe nie de7niu-
ją małego gospodarstwa, a  jedynie 
określają maksymalną kwotę wspar-
cia (1 250 euro/gospodarstwo), przy-
znawanego w  ramach płatności dla 
małych gospodarstw. Teoretycznie 
może to być gospodarstwo o dowol-
nej powierzchni użytków rolnych. 
Ministerstwo rolnictwa planuje, aby 
wysokość płatności dla małych go-

Nowa Wspólna Polityka Rolna wprowadza wiele zmian. 

Proponowane rozwiązania w płatnościach bezpośrednich 

mają zapewnić żywotność gospodarstw i promować 

prośrodowiskowe praktyki rolnicze. Szczególnie 

wspierane będą aktywne, małe i średnie gospodarstwa 

rolne. 
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spodarstw była określana jako suma 
wszystkich płatności, do  których 
otrzymania rolnik byłby upraw-
niony, gdyby pozostał w  systemie 
standardowym. Oznacza to, że wy-
sokość płatności będzie określana 
w  każdym kolejnym roku na  pod-
stawie danych wynikających ze zło-
żonego przez rolnika wniosku. 
Gospodarstwa, które wejdą w  ten 
system płatności będą mogły skorzy-
stać w  ramach PROW 2014-2020 
z pomocy za przekazanie gospodar-
stwa na  powiększenie innego lub 
z  działania Pomoc na  rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na  rzecz 
rozwoju małych gospodarstw (Re-
strukturyzacja małych gospodarstw) 
w postaci premii – do 60 tys. zł.

Płatności związane z produkcją
Celem płatności związanych z pro-
dukcją jest wsparcie sektorów, które 
mają szczególne znaczenie gospo-
darcze, środowiskowe lub społeczne 
i które znajdują się w  trudnej sytu-
acji. MRiRW planuje przeznaczyć 
na  realizację płatności związanych 
z  produkcją łącznie 15% rocznych 
kopert 5nansowych na  płatności 
bezpośrednie, w tym 2% na wsparcie 
do upraw roślin wysokobiałkowych.
Planowane jest wprowadzenie 
wsparcia związanego z  produkcją 
w  następujących sektorach: bydło, 
krowy, owce, kozy, buraki cukrowe, 
ziemniaki skrobiowe, owoce mięk-
kie, chmiel, rośliny wysokobiałko-
we, pomidory oraz len i  konopie 
włókniste:

  płatności do bydła – do 30 szt. 
– stawka płatności – 70 euro/
szt.,

  do krów ‒ do  30 szt. stawka 
płatności – 70 euro/szt.,

  do owiec – od 10 szt. ‒ 25 euro/
szt.,

  do kóz od 5 szt. ‒ 15 euro/szt.,
  do roślin wysokobiałkowych – 

326 euro/ha,
  do chmielu – 480 euro/ha,
  do skrobi ziemniaczanej – 400 

euro/ha,
  do buraków cukrowych ‒ 400 

euro/ha,
  do pomidorów – 400 euro/ha,
  do owoców miękkich – 250 

euro/ha,
  do lnu – 200 euro/ha,

  do konopi – 200 euro/ha.

Przejściowe wsparcie 
krajowe 
Z uwagi na  fakt, że  tytoń nie zo-
stał wymieniony wśród sektorów, 
które mogą być objęte wsparciem 
związanym z  produkcją, w  ramach 
zreformowanego systemu wsparcia 
bezpośredniego, MRiRW rozważa 
stosowanie przejściowego wsparcia 
krajowego w sektorze tytoniu.

Płatności dodatkowe
Państwo członkowskie może wy-
korzystać do 30% rocznej krajowej 
koperty 5nansowej na  dodatkową 
płatność obszarową. Płatność ta 
może być przyznawana do  ustalo-
nej przez państwo członkowskie 
powierzchni we wszystkich gospo-
darstwach, ale w  liczbie nie więk-
szej niż 30 ha. Płatność dodatkowa 
pozwala na  ukierunkowanie części 
krajowego pułapu środków na małe 
i średnie gospodarstwa.

Ile dostanie rolnik
Ministerstwo rolnictwa, po  kon-
sultacjach społecznych, zdecy-
dowało, że  płatność dodatkowa 
będzie przysługiwała wszystkim 
rolnikom do  gruntów mieszczą-
cych się w  przedziale od trze-
ciego do  trzydziestego hekta-
ra. Stawka dopłaty wyniesie ok.  
41 euro na hektar.
Płatność dodatkowa tra5 do  ok. 
920 tys. gospodarstw, czyli 68% 
wszystkich bene5cjentów płat-

ności bezpośrednich w  Polsce. 

W przypadku, gdy poza jednolitą 
płatnością obszarową w  wysoko-
ści 110 euro na  hektar i  dopłatą 
za  tzw. zazielenienie (w wysokości 
71 euro/ha), przysługiwać będzie 
dopłata dodatkowa ‒ 41 euro/ha. 
Rolnik dostanie wtedy w sumie ok.  
225 euro/ha. 

Redukcja płatności
W ramach nowego systemu płat-
ności, w naszym kraju wprowadzo-
na zostanie degresywność dopłat 
polegająca na  redukcji płatności. 
Dotyczyć to będzie rolników otrzy-
mujących płatności bezpośrednie 
w kwocie większej niż 150 tys. euro 
rocznie. Limit, powyżej którego 
płatności nie będą wypłacane to  
335 tys. euro dopłat rocznie.

Minister rolnictwa Marek Sawicki 
podkreśla, że  zmiany mają umoż-
liwić rozwój małym i  średnim 
gospodarstwom tak, aby stały się 
gospodarstwami towarowymi, pro-
dukującymi nie tylko na własne po-
trzeby. W tym właśnie celu system 
płatności bezpośrednich w  latach  
2015-2020 ma być powiązany 
z  produkcją rolniczą i  premiować 
aktywnych rolników. Średnia do-
płata do  1 hektara w  nowej per-
spektywie ma wynosić 246 euro 
i zbliży się do średniej europejskiej. 
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