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RISE, grudzieƒ 2009, s. 7.

Motto 
Oczekuje si´, ˝e rolnictwo europejskie b´dzie spe∏niaç wiele
ró˝nych funkcji. Z jednej strony b´dzie wytwarzaç bezpiecznà
i wysokiej jakoÊci ˝ywnoÊç, mogàcà sprostaç konkurencji na globalnych
rynkach, z drugiej zaÊ konserwowaç bioró˝norodnoÊç i krajobraz
poprzez zrównowa˝one zarzàdzanie zasobami ziemi, zachowujàc
w ten sposób atrakcyjnoÊç i ˝ywotnoÊç obszarów wiejskich. Rolnictwo
europejskie musi zmierzyç si´ i sprostaç wyzwaniom globalnym
takim jak rozwiàzanie problemu zagro˝enia bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊciowego Êwiata oraz wniesienie wk∏adu w ∏agodzenie skutków
dewastacji Êrodowiska naturalnego. Dalsze reformy wspólnej
polityki rolnej Unii Europejskiej powinny uwzgl´dniaç wy∏aniajàcy
si´ nowy paradygmat rozwoju wyra˝ajàcy si´ w poprawie interakcji
zachodzàcych mi´dzy aktywnoÊcià cz∏owieka produkujàcego ˝ywnoÊç
i naturà, przejawiajàcych si´ w lepszym zarzàdzaniu ograniczonymi
zasobami naturalnymi. 1

Wspólna polityka rolna
2013 plus

Zmiany w systemie wsparcia

Forum Inicjatyw Rozwojowych to nowy obszar aktywnoÊci Fundacji

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, w ramach którego, chcemy

podejmowaç zagadnienia istotne z punktu widzenia rozwoju obszarów

wiejskich, nie tylko w Polsce, ale tak˝e na obszarze UE. W ramach

Forum b´dà powo∏ywane zespo∏y specjalistów, majàce za zadanie

wypracowywanie rozwiàzaƒ lub stanowisk w obszarach istotnych

z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Forum

Inicjatyw Rozwojowych zosta∏o powo∏ane z inspiracji Artura Balazsa

– Prezesa Kapitu∏y EFRWP. 

Materia∏em inaugurujàcym dzia∏alnoÊç Forum Inicjatyw Rozwojowych

jest poni˝sze opracowanie poÊwi´cone reformie Wspólnej Polityki

Rolnej. 

Raport zosta∏ opracowany przez zespó∏ pod kierownictwem Marka

Zagórskiego przy wspó∏udziale: dr Iwony Nurzyƒskiej, dr Miros∏awa

Drygasa oraz Adama Taƒskiego. 

Autorzy dzi´kujà za pomoc przy opracowaniu niniejszego raportu

nast´pujàcym osobom: 

Wandzie Chmielewskiej-Gil, 

prof. Wojciechowi Józwiakowi, 

prof. Markowi K∏odziƒskiemu, 

Renacie Mantur, 

prof. Walentemu Poczcie, 

dr Czes∏awowi Siekierskiemu

Krytyczne, ale inspirujàce uwagi, za które autorzy sk∏adajà serdeczne

podzi´kowania, przekazali dr Franz Fischler oraz Wilhelm Molterer. 



Priorytetem wszelkich reform wspólnej polityki rolnej (WPR) powinno

byç pozostawienie g∏ównym podmiotem WPR rolnika i mieszkaƒców

obszarów wiejskich. Stosowane w ramach WPR instrumenty wsparcia,

uwzgl´dniajàc postulaty racjonalizacji wydatków z bud˝etu UE,

muszà zatem w sposób mo˝liwie najefektywniejszy przyczyniaç si´

do zdynamizowania wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa europejskiego

i obszarów wiejskich w UE. 

www.efrwp.com.pl

Za∏o˝enia strategiczne 
i konceptualizacja 
proponowanych zmian 
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Uzasadnieniem dla kontynuacji WPR jest nie tylko utrzymanie na parytetowym

poziomie dochodów rolniczych, przy stosunkowo niskim koszcie ˝ywnoÊci

oferowanej konsumentom. KoniecznoÊç zachowania wspólnotowego

charakteru finansowania WPR wynika przede wszystkim z wytwarzania

przez WPR wartoÊci dodanej oraz potrzeby zrównowa˝onego rozwoju,

pog∏´bienia spójnoÊci terytorialnej i utrzymania przestrzeni wiejskiej, jako

dobra publicznego dla ca∏ej spo∏ecznoÊci unijnej.

Prowadzona aktualnie dyskusja nad potrzebà reformy WPR pozwala na

sformu∏owanie tezy, ˝e pomimo ró˝nic, jakie prezentujà jej poszczególni uczestnicy,

istnieje akceptacja co do zasadniczych zadaƒ, jakie ma realizowaç WPR.

Oczekuje si´, ˝e wspólnotowa polityka rolna powinna: 

1. Gwarantowaç bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe krajów cz∏onkowskich UE

(w tym zapewniaç suwerennoÊç ˝ywnoÊciowà). 

2. Gwarantowaç wysokà jakoÊç i bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci dostarczanej

konsumentom. 

3. Umo˝liwiaç konkurowanie europejskiego rolnictwa i przemys∏u rolno-

-spo˝ywczego na globalnym rynku. 

4. Wspieraç zachowanie ˝ywotnoÊci spo∏eczno-ekonomicznej oraz spójnoÊci

terytorialnej obszarów wiejskich. 

5. Stabilizowaç dochody rolnicze. 

6. Wspieraç podtrzymywanie bioró˝norodnoÊci na terenach wiejskich. 

7. Dà˝yç do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. 

8. Zapobiegaç degradacji Êrodowiska, w tym przede wszystkim obszarów

cennych przyrodniczo (High Nature Value). 

9. Wspomagaç rozwój spo∏ecznoÊci wiejskich zarówno w aspekcie

modernizacyjnym, jak i spo∏eczno-kulturowym.

W szczególnoÊci powinno to dotyczyç fundamentalnego i najbardziej

powszechnego instrumentu wsparcia, jakim sà p∏atnoÊci bezpoÊrednie.

Z ca∏à pewnoÊcià w kolejnym okresie programowania nie jest akceptowalne

kontynuowanie wdra˝ania historycznego modelu p∏atnoÊci bezpoÊrednich,

aczkolwiek proces uÊredniania ('sp∏aszczania') p∏atnoÊci powinien byç

roz∏o˝ony w czasie.

Respektujàc ustalenia w ramach WTO, nowe wsparcie dla rolników europejskich

w ca∏oÊci powinno byç niezwiàzane z produkcjà, ale jednoczeÊnie odnosiç

si´ do powierzchni gruntów rolnych, zarzàdzanych przez rolników.
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Istnieje doÊç powszechne przekonanie, ˝e WPR sta∏a si´ zbyt skomplikowana,

a tym samym ma∏o przejrzysta i zrozumia∏a. Dwa ca∏kowicie ró˝ne rozwià-

zania dla podstawowego instrumentu wsparcia rolnictwa, jakim sà p∏atnoÊci

bezpoÊrednie, rozbudowane struktury administracyjne (na poziomie krajów

cz∏onkowskich i UE) oraz skomplikowany i kosztowny system zarzàdzania

i kontroli to podstawowe przyczyny tego stanu rzeczy. 

Zarówno konsumenci, jak i rolnicy, nie dostrzegajà ju˝ zwiàzku mi´dzy tym

skomplikowanym systemem administracyjnym i celami WPR. Konsekwencjà

sà postulaty ograniczenia wydatków na europejskie rolnictwo. Dlatego

jednym z celów reform WPR powinno byç dà˝enie do ujednolicenia

i uproszczenia stosowanych instrumentów wsparcia.

Potrzeba zmian

Nowe podejÊcie

Wspólna 
Polityka Rolna. 
Dlaczego 
i dla kogo? 

Zadania Wspólnej
Polityki Rolnej
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W trakcie prac nad nowà perspektywà bud˝etowà nale˝y si´ spodziewaç

goràcej dyskusji nad kszta∏tem i strukturà przysz∏ego bud˝etu, w tym

przeznaczenia Êrodków na finansowanie polityk postrzeganych przez wiele

krajów, jako tradycyjne czy schy∏kowe. Autorzy niniejszego opracowania stojà

na stanowisku, ˝e nie da si´ zrealizowaç ambitnych zamierzeƒ w zakresie

zachowania zró˝nicowanego krajobrazu, ochrony Êrodowiska czy podtrzymania

bioró˝norodnoÊci oraz równolegle zagwarantowaç bezpieczeƒstwo

˝ywnoÊciowe (suwerennoÊç ˝ywnoÊciowa) przy jednoczesnym zapewnieniu

produkcji ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, bez utrzymania rolnej polityki wspólnotowej.

Âwiadomi jednak oczekiwaƒ ró˝nych Êrodowisk za punkt wyjÊcia przyj´li

utrzymanie wydatków ze wspólnotowego bud˝etu na aktualnym poziomie. 

WysokoÊç p∏atnoÊci w proponowanym modelu, b´dzie wypadkowà ustalo-

nego przysz∏ego bud˝etu unijnego dla WPR. Proponuje si´, aby pula Êrodków

finansujàcych system p∏atnoÊci opisanych poni˝ej sk∏ada∏a si´ z obecnej

alokacji Êrodków na: p∏atnoÊci bezpoÊrednie (direct payments), instrumenty

osi 2 finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (EFRROW) 3 oraz instrumenty wsparcia rynkowego

(market mesaures).

Nie oznacza to jednak postulatu rezygnacji czy os∏abiania drugiego filara

WPR. Uwa˝amy jednak˝e, ˝e tylko uproszczone mechanizmy i instrumenty,

gwarantujà osiàgni´cie efektu przejrzystoÊci polityki wspólnotowej a to z kolei

pozwoli na obiektywnà ocen´ stopnia realizacji celów i mierzenie jej efektywnoÊci.

Zasadniczym celem tej zmiany jest umo˝liwienie skumulowania Êrodków,

kierowanych do rolników, i ich dystrybucj́  za poÊrednictwem jednego schematu

(mechanizmu obs∏ugi).

U∏atwi to zarazem osiàganie celów wspólnotowych, w postaci wartoÊci

dodanej WPR, a ponadto znacznie uproÊci procedury, i co najwa˝niejsze,

przyczyni si´ do znacznej redukcji kosztów transakcyjnych. W naszym

przekonaniu to w∏aÊnie p∏atnoÊci obszarowe powinny stanowiç najwa˝niejszy,

wspólny, element Wspólnej Polityki Rolnej, wspierajàcy dochody rolników

i realizujàcy cele, wynikajàce z tzw. nowych wyzwaƒ.
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Nowa WPR musi byç w dalszym ciàgu oparta o dwa podstawowe filary. Ich

konstrukcja i stosowane instrumenty wymagajà uporzàdkowania i analizy ich

skutecznoÊci. Konieczne jest rozró˝nienie pomí dzy instrumentami skierowanymi

bezpoÊrednio do rolników (I filar) i instrumentami skoncentrowanymi na

rozwoju obszarów wiejskich (II filar). 

Proponowane zintegrowanie p∏atnoÊci powiàzanych z gruntem, nie powinno

prowadziç do zmniejszenia nak∏adów na p∏atnoÊci rolno-Êrodowiskowe czy

obszary o trudnych warunkach gospodarowania (LFA).

3 Chodzi o instrumenty osi 2 PROW w UE powiàzanych z obszarem: ONW, programy rolno-Êrodowiskowe, zalesienia,
odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej.

Dwa filary 
- jeden model
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Efektem prac nad jej reformà musi byç stworzenie jednolitego modelu

wsparcia i wskazanie Êcie˝ki do jego dochodzenia. Bo choç nie jest mo˝liwe

ujednolicenie wszystkich, stosowanych w ramach WPR, Êrodków, ze

wzgl´du na daleko idàce zró˝nicowanie rolnictwa i terenów wiejskich

w poszczególnych krajach cz∏onkowskich i regionach, to konieczne jest

ustalenie takich samych regu∏ w odniesieniu do najbardziej powszechnego

instrumentu, jakim sà p∏atnoÊci obszarowe. Nie jest mo˝liwe dalsze

utrzymywanie stanu, w którym istnieje co najmniej 27 'wspólnych polityk rolnych'

o ile chcemy rzeczywiÊcie wspólnotowego rolnictwa, dzia∏ajàcego na

Jednolitym Rynku Europejskim.

Dotychczasowe doÊwiadczenia, pomimo zdarzajàcych si´ nieprawid∏owoÊci

i pojawiania si´ zwiàzanych z nimi g∏osów krytycznych, wskazujà jedno-

znacznie, ˝e p∏atnoÊci obszarowe powinny pozostaç podstawowym

instrumentem wsparcia rolnictwa, Warunkiem niezb´dnym dla ich dalszej

kontynuacji musi byç przyj´cie za∏o˝enia, ˝e zasady wsparcia sà jednolite

dla wszystkich krajów cz∏onkowskich, tak aby nie powodowa∏y zak∏ócenia

konkurencyjnoÊci na Jednolitym Rynku Europejskim.

WPR powinna byç traktowana, jako umowa spo∏eczno-polityczna, zawarta

przez obywateli (podatników) UE z rolnikami, dostarczajàcymi dobra i us∏ugi

na rzecz spo∏eczeƒstwa. Koncepcja p∏acenia za dostarczanie przez

europejskich rolników dóbr publicznych i spo∏ecznych wwyykklluucczzaa  uuttrrzzyymmaanniiee

pp∏∏aattnnooÊÊccii  hhiissttoorryycczznnyycchh i wymaga opracowania nowego systemu wsparcia.
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Takie samo zagro˝enie niesie ze sobà renacjonalizacja WPR, która jest

jednoznaczna z utratà wspólnotowego charakteru WPR, a w perspektywie

brakiem mo˝liwoÊci utrzymania wspólnego rynku rolnego oraz rozwiàzywania

ponadnarodowych problemów. Wszelkie dop∏aty krajów cz∏onkowskich, do

jakiegokolwiek instrumentu, stosowanego w ramach WPR, muszà, wynikaç

ze wspólnotowego prawodawstwa i nie mogà naruszaç warunków konkurencji.  

P∏atnoÊci obszarowe 
– podstawowy 
instrument wsparcia 
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W niniejszym dokumencie koncentrujemy si´ przede wszystkim na propo-

zycjach zmian w systemie wsparcia rolnictwa, zwiàzanych z wprowadzeniem

jednolitego modelu p∏atnoÊci obszarowych, jako podstawowego instrumentu

wsparcia. Realizacja tego zadania odbywaç si´ b´dzie poprzez uproszczenia

techniczno-proceduralne w ramach I filaru: 

1. Przyj´cie jednolitego modelu p∏atnoÊci obszarowych niezwiàzanych

z produkcjà (decoupling). 

2. Wprowadzenie jednego wniosku o p∏atnoÊç obszarowà dla ca∏ego

okresu bud˝etowego. 

Oraz wprowadzenie nowych instrumentów w ramach II filaru3: 

3. Wprowadzenie specjalnego instrumentu wspierania ma∏ych gospodarstw,

które w sposób szczególny uczestniczà w dostarczaniu dóbr publicznych. 

4. Likwidacj´ programu rent strukturalnych a w jego miejsce wprowa-

dzenie premii restrukturyzacyjnej, umo˝liwiajàcej rolnikom wybranie

innego, pozarolniczego rodzaju dzia∏alnoÊci w zamian za trwa∏e

wycofanie si´ z systemu wsparcia w formie p∏atnoÊci obszarowych. 

5. Budowa instytucji zarzàdzania ryzykiem w rolnictwie (system ubezpieczeƒ

i reasekuracji) majàcych pe∏niç funkcje siatki bezpieczeƒstwa. 

3 Propozycja ta nie oznacza rezygnacji z pozosta∏ych Êrodków, 
dotychczas stosowanych w ramach II filaru WPR. 



Proponujemy przyj´cie jednolitego modelu p∏atnoÊci

obszarowych opartego na wprowadzeniu jednolitej stawki

bazowej w ca∏oÊci niezwiàzanej z produkcjà. Do stawki

bazowej doliczane b´dà p∏atnoÊci dodatkowe, uj´te

w zamkni´tym katalogu, w ramach regulacji wspólnotowych,

który obejmuje: 

1. P∏atnoÊç bazowà (Basic Payment)

2. P∏atnoÊç dla obszarów o niekorzystnych warunkach

gospodarowania ONW (LFA Payment) 

3. P∏atnoÊci Êrodowiskowe (Agri- environmental Payments)

4. P∏atnoÊci ukierunkowane (Tailored Payments)

Przyj´cie jednolitego modelu 
p∏atnoÊci obszarowych 

niezwiàzanych z produkcjà 
(decoupling)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

15

P∏atnoÊç bazowa i p∏atnoÊci dla obszarów o niekorzystnych warunkach

gospodarowania (ONW) wspierajà realizacj´ nast´pujàcych zadaƒ WPR,

które majà: 

1. Gwarantowaç bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe krajów cz∏onkowskich

UE (w tym zapewniaç suwerennoÊç ˝ywnoÊciowà). 

2. Gwarantowaç wysokà jakoÊç i bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci dostarczanej

konsumentom. 

3. Umo˝liwiaç konkurowanie europejskiego rolnictwa i przemys∏u rolno

-spo˝ywczego na globalnym rynku. 

4. Wspieraç zachowanie ˝ywotnoÊci spo∏eczno-ekonomicznej oraz spójnoÊci

terytorialnej obszarów wiejskich. 

5. Stabilizowaç dochody rolnicze. 
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Uproszczenie systemu p∏atnoÊci bezpoÊrednich ma na celu nie tylko zmniej-

szenie ci´˝aru administracyjnego, ponoszonego przez Komisj´ Europejskà

i paƒstwa cz∏onkowskie. Wprowadzenie prostszego modelu wsparcia

pozwoli na lepsze zrozumienie systemu przez beneficjentów oraz legitymizacj´

potrzeby funkcjonowania WPR. 

Proponowany model zak∏ada stosowanie kilku rodzajów p∏atnoÊci dodatkowych,

z których ka˝da jest premià, wyp∏acanà za realizacj´ przez europejskich

rolników zadaƒ, stawianych przed rolnictwem i dostarczanie dóbr publicznych. 
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P∏atnoÊci Êrodowiskowe stanowià odpowiedê na oczekiwania obywateli Wspólnoty

w zakresie zintensyfikowania wysi∏ków, minimalizujàcych negatywne

oddzia∏ywanie rolnictwa na Êrodowisko naturalne oraz aktywnego udzia∏u

rolnictwa w zachowaniu obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo.

Wpisujà si´ wi´c w realizuj´ zadaƒ WPR, które majà: 

1. Wspieraç podtrzymywanie bioró˝norodnoÊci na terenach wiejskich, 

2. Dà˝yç do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. 

3. Zapobiegaç degradacji Êrodowiska, w tym przede wszystkim obszarów 

cennych przyrodniczo (High Nature Value).

P∏atnoÊci ukierunkowane majà wspomagaç realizacj´ istotnych, z punktu

widzenia ca∏ej UE, ale tak˝e z punktu widzenia poszczególnych krajów

cz∏onkowskich celów w zakresie dóbr publicznych. 

Przedstawiony powy˝ej schemat obrazuje dost´pnoÊç systemu – od

powszechnej p∏atnoÊci bazowej po adresowane do konkretnych grup rolników

p∏atnoÊci ukierunkowane.

Z uwagi na obecne wysokie zró˝nicowanie stawek p∏atnoÊci w poszczególnych

krajach cz∏onkowskich natychmiastowe wprowadzenie jednolitej p∏atnoÊci

bazowej wiàza∏oby si´ (w niektórych przypadkach) ze znacznà zmianà ich

wysokoÊci. Dlatego wydaje si´ byç koniecznym stopniowe, roz∏o˝one na okres

jednej perspektywy finansowej wyrównywanie stawek p∏atnoÊci bazowej.

Proponujemy aby p∏atnoÊç bazowa by∏a korygowana o wspó∏czynnik (mno˝nik),

uwzgl´dniajàcy aktualne poziomy wsparcia dla poszczególnych krajów cz∏on-

kowskich. Mno˝nik ten b´dzie ustalany dla ka˝dego kraju decyzjà Rady na

poszczególne lata bud˝etowe. KE powinna przed∏o˝yç harmonogram

dochodzenia do jednolitej stawki bazowej, tak aby w ciàgu siedmiu lat wartoÊç

p∏atnoÊci bazowej by∏a jednolita we wszystkich krajach cz∏onkowskich.4
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PP∏∏aattnnooÊÊçç  bbaazzoowwaa – p∏atnoÊç przyznawana do hektara gruntów rolnych

kwalifikujàcych si´ do prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej z uwzgl´dnieniem

powierzchni, na których znajdujà si´ charakterystyczne elementy krajobrazu,

utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej oraz zgodnie z wymogami wzajemnej

zgodnoÊci (cross-compliance). Maksymalne powierzchnie referencyjne

kwalifikujàce si´ do p∏atnoÊci bazowej zostanà wyznaczone w systemie

identyfikacji dzia∏ek rolnych (LPIS). 

WartoÊç p∏atnoÊci bazowej okreÊla Komisja Europejska na ca∏y okres bud˝etowy.

P∏atnoÊç
ukierunkowana

P∏atnoÊci
Êrodowiskowe

ONW

P∏atnoÊç bazowa

4 Przeprowadzone przez autorów symulacje wskazujà, ˝e wartoÊç mno˝nika w pierwszym roku perspektywy finansowej
powinna mieÊciç si´ w przedziale od 0,7 do 1,6.
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PP∏∏aattnnooÊÊçç  ddllaa  oobbsszzaarróóww  oo nniieekkoorrzzyyssttnnyycchh  wwaarruunnkkaacchh  ggoossppooddaarroowwaanniiaa  OONNWW

– przyznawana do powierzchni gruntów rolnych po∏o˝onych na obszarach

górskich lub na obszarach charakteryzujàcych si´ znacznymi utrudnieniami

naturalnymi, oraz na których gospodarowanie gruntami rolnymi powinno byç

kontynuowane w celu zachowania lub poprawy Êrodowiska naturalnego.

Warunkiem przyznania pomocy jest spe∏nienie wymogów wzajemnej zgodnoÊci. 

PP∏∏aattnnooÊÊccii  ÊÊrrooddoowwiisskkoowwee  – w ramach tych p∏atnoÊci okreÊlone zostanà przez

Komisj´ schematy pomocy wraz z maksymalnymi stawkami na hektar (premie

Êrodowiskowe) w ramach ka˝dego schematu. Komisja Europejska okreÊli

wspólne dla ca∏ej UE poziomy wymogów w zakresie ochrony Êrodowiska,

zachowania krajobrazu, ochrony gleb i wód dla ka˝dego schematu pomocy. 

PP∏∏aattnnooÊÊçç  uukkiieerruunnkkoowwaannaa – p∏atnoÊç dodatkowa, stanowiàca maksymalnie

10% stawki bazowej, która mo˝e byç przyznana przez kraj cz∏onkowski

rolnikom, prowadzàcym specyficzny, istotny z punktu widzenia krajowej

polityki, typ uprawy i/lub hodowli, b´dàcy jednoczeÊnie dostarczycielem

wartoÊciowych dóbr publicznych. Powinno to umo˝liwiç paƒstwom

cz∏onkowskim na ukierunkowane wsparcie dzia∏alnoÊci rolniczej, która ma

szczególne znaczenie dla ochrony lub poprawy Êrodowiska oraz udzielania

pomocy z tytu∏u dobrostanu zwierzàt, poprawy jakoÊci produktów rolnych i ich

sprzeda˝y. Prawo wspólnotowe musi definiowaç cele realizowane przez

p∏atnoÊç ukierunkowanà oraz maksymalne nak∏ady finansowe na ten rodzaj

wsparcia.
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PPrrooppoonnuujjee  ssii´́  nnaasstt´́ppuujjààccee  sscchheemmaattyy  ppoommooccyy  ww rraammaacchh  pp∏∏aattnnooÊÊccii

ÊÊrrooddoowwiisskkoowwyycchh::  

PPrreemmiiaa  pprrzzyyrrooddnniicczzaa – p∏atnoÊç do hektara powierzchni gruntów rolnych

po∏o˝onych na obszarach „Natura 2000”, na obszarach „cennych” przyrodniczo

(HNV) lub innych terenach, których ochrona jest wymagana i uzasadniona

wymogami Êrodowiskowymi. 

PPrreemmiiaa  ÊÊrrooddoowwiisskkoowwaa – p∏atnoÊç do hektara powierzchni gruntów rolnych,

na których prowadzona jest uprawa metodami ekologicznymi, integrowanymi

lub zrównowa˝onymi. 

PPrreemmiiaa  lleeÊÊnnoo--ÊÊrrooddoowwiisskkoowwaa – p∏atnoÊç wyp∏acana rolnikom, którzy dobrowolnie

podejmà si´ spe∏niaç wymogi Êrodowiskowe na gruntach leÊnych lub do

powierzchni gruntów leÊnych po∏o˝onych na obszarach Natura 2000.
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Jednym z podstawowych elementów systemu zarzàdzania

WPR jest rozbudowany system kontroli. Koszty budowy

i utrzymania systemów zarzàdzania i kontroli, administrowania

nimi, obcià˝ajà w du˝ej cz´Êci bud˝ety narodowe krajów

cz∏onkowskich. 

Ponadto, na podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ

mo˝na stwierdziç, ˝e skomplikowane kryteria dost´pu do

pomocy i ich cz´ste zmiany stwarzajà wiele problemów

wdro˝eniowych oraz generujà obcià˝enia administracyjne

zarówno po stronie rolników, jak i administracji rolnej

paƒstw cz∏onkowskich. 

Dlatego proponujemy dokonanie zasadniczych zmian

w procesach sk∏adania wniosku o p∏atnoÊç obszarowà,

weryfikacji danych i systemie kontroli na miejscu, które to

uproszczenia, jednoczeÊnie nie b´dà pogarsza∏y jakoÊci

i skutecznoÊci zarzàdzania funduszami UE. Przyj´te za∏o˝enia

zapewniajà wystarczajàcy poziom kontroli, pozwalajàcy

skutecznie weryfikowaç legalnoÊç wydatków i chroniç

interes finansowy UE. 

Uproszczenie poprzez 
wprowadzenie wniosku o p∏atnoÊç 

obszarowà odnoszàcego si´ do ca∏ego
okresu bud˝etowego

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Proponujemy, aby wniosek o p∏atnoÊç odnosi∏ si´ do ca∏ego okresu bud˝e-

towego – powinien byç sk∏adany na okres 7 lat z mo˝liwoÊcià zmiany:

obligatoryjnie w przypadku zmiany u˝ytkowania gruntów rolnych oraz

dobrowolnie w przypadku zwí kszenia powierzchni gospodarstwa. Na podstawie

z∏o˝onego wniosku ustalane b´dà kwoty p∏atnoÊci na 7 lat, które b´dà

modyfikowane w przypadku zmian powierzchni kwalifikujàcych si´ do p∏atnoÊci. 
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Ujednolicenie zasad przyznawania p∏atnoÊci, zmniejszenie liczby schematów

pomocowych i ich ca∏kowite oddzielenie od produkcji stwarza mo˝liwoÊç

zmiany podejÊcia w procesie przyznawania pomocy. Uproszczenie kryteriów

dost´pu niesie dodatkowà rzeczywistà korzyÊç w postaci wi´kszej akceptacji

systemu przez rolników. Obecne bowiem skomplikowane warunki

i obcià˝enia administracyjne oraz brak wspólnego jednolitego rozumienia

zasad pomocy negatywnie wp∏ywajà na percepcj´ systemu p∏atnoÊci przez

beneficjentów.
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Wprowadzenie 7-letniego wniosku (i tym samym prawa wyp∏aty pomocy

w okresie 7 lat) umo˝liwi traktowanie prawa do p∏atnoÊci jako solidnej

gwarancji przychodu farmera. Zak∏adamy ponadto mo˝liwoÊç kumulowania

p∏atnoÊci w przypadku podejmowania przez beneficjentów dzia∏aƒ inwesty-

cyjnych powiàzanych z gospodarstwem rolnym (tego rodzaju rozwiàzanie

finansowe wiàza∏oby si´ z wprowadzeniem systemu zaliczek finansowanych

z bud˝etu paƒstwa cz∏onkowskiego na poczet przysz∏ych p∏atnoÊci). 

Poza uproszczeniem i odcià˝eniem administracji oraz rolników, wprowadzenie

7-letniego wniosku o p∏atnoÊç przyniesie wymierne korzyÊci finansowe

paƒstwom cz∏onkowskim. Warto bowiem podkreÊliç, ˝e wprowadzenie

stabilnego i prostego modelu p∏atnoÊci oddzielonych od produkcji stwarza

mo˝liwoÊç kwalifikowania gruntów do p∏atnoÊci w oparciu o maksymalne

powierzchnie referencyjne wyznaczone w systemie LPIS.

• zmniejszenie poziomu kontroli na miejscu w zakresie kwalifikowalnoÊci

powierzchni (do 1% kontroli rocznie); ustalenie powierzchni, kwalifikujàcych

si´ do p∏atnoÊci w oparciu o stabilny system LPIS; 

• ograniczenie wydatków zwiàzanych z modyfikacjà systemu IACS; stabilny

system wsparcia oparty na jasnych i prostych kryteriach pozwoli na

ograniczenie wydatków (o oko∏o 40-50%) z tytu∏u modyfikacji systemu6;

wprowadzenie wniosku sk∏adanego na 7 lat umo˝liwi∏oby ograniczenie

wydatków zwiàzanych z corocznym drukiem, wysy∏kà i kontrolà administracyjnà

wniosków7. 
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Dotychczas paƒstwa cz∏onkowskie ponios∏y znaczne koszty na budow´

i doskonalenie systemów referencyjnych w celu budowy wiarygodnych baz

danych. Obecny poziom precyzji i jakoÊci systemów LPIS zapewnia

prawid∏owoÊç dokonywanych p∏atnoÊci. 

Potencjalne efekty uproszczenia to: 

• stabilnoÊç powierzchni referencyjnych w systemie LPIS. Aktualizacja

danych w systemie LPIS dokonywana by∏aby tylko w przypadku trwa∏ego

przekszta∏cenia gruntu rolnego w inne u˝ytkowanie, np. na podstawie

wyników z kontroli na miejscu. Obecnie z tytu∏u aktualizacji systemu LPIS

ponoszone sà corocznie znaczne nak∏ady finansowe5; 

5 W Polsce jest to kwota oko∏o 7 mln euro. Ustabilizowanie powierzchni referencyjnych pozwoli∏oby na roczne
oszcz´dnoÊci z tego tytu∏u w wysokoÊci oko∏o 2 mln euro (30 % wydatków). Za ARiMR. 
6 Obecnie roczne wydatki na modyfikacje systemu IACS w Polsce wynoszà oko∏o 5-7 mln euro. Za ARiMR. 
7 Wed∏ug danych agencji p∏atniczej (ARiMR) w Polsce roczne wydatki na ten cel wynoszà oko∏o 24 mln euro.
W okresie 7 lat mo˝liwe oszcz´dnoÊci tylko z tego tytu∏u przekroczy∏yby 168 mln euro. Razem z oszcz´dnoÊcia-
mi w wydatkach na system informatyczny i kontrole na miejscu, w przypadku samej tylko Polski da∏oby to kwot´
oszcz´dnoÊci blisko 200 mln euro.



WartoÊcià nadrz´dnà Europejskiego modelu rolnictwa jest

wspó∏istnienie ró˝norodnych struktur rolnych, wynikajàcych

z historycznie uwarunkowanych, odmiennych dróg rozwo-

jowych gospodarek, a w tym i rolnictwa w poszczególnych

krajach cz∏onkowskich. 

Gospodarstwa o ma∏ej powierzchni odgrywajà relatywnie

ma∏à rol´ w sensie produkcyjno-ekonomicznym, tj. ska-

li wytwarzanej ˝ywnoÊci, a co za tym idzie êród∏a dochodów

rolniczych. Znacznie wi´ksza, aczkolwiek cz´sto niedoce-

niana, jest ich rola w sensie spo∏ecznym i Êrodowiskowym.

To w∏aÊnie rolnicy z ma∏ych obszarowo gospodarstw wy-

twarzajà delikatesowà, wysokiej jakoÊci ˝ywnoÊç, sà ostojà

podtrzymywania ˝ywotnoÊci obszarów wiejskich, anga˝ujà

si´ w dzia∏ania s∏u˝àce kultywowaniu wiejskiego dziedzic-

twa kulturowego, lokalnej tradycji i zwyczajów ludowych. Ich

niewielki obszar z natury rzeczy sprzyja ró˝norodnoÊci

i mozaikowatoÊci prowadzonych upraw, a co tego wynika

jest warunkiem podtrzymywania dywersyfikacji krajobrazu

oraz ró˝norodnoÊci flory i fauny na obszarach wiejskich.

Istotnà jest te˝ pe∏niona przez nie funkcja swoistego bufora,

wch∏aniajàcego nadwy˝ki si∏y roboczej w okresach kryzysów

gospodarczych. 

Wszystkie wymienione funkcje, z wyjàtkiem produkcji ̋ ywnoÊci

delikatesowej, materializujà si´ w postaci dóbr publicznych

dostarczanych bez wynagrodzenia ogó∏owi spo∏eczeƒstwa.

Szczególnie istotnà rol´ pe∏nià te gospodarstwa w niektórych

krajach po∏udniowej Europy. 

JednoczeÊnie wk∏ad ten nie jest i nie mo˝e byç w pe∏ni

wynagrodzony zarówno poprzez istniejàcy system wsparcia

jak i zmodyfikowany system p∏atnoÊci, gdy˝ jest on

nieproporcjonalny wstosunku do mo l̋iwych do osiàgní cia wyp∏at.

Wprowadzenie specjalnego 
instrumentu wspierania 

ma∏ych gospodarstw 
(Small Farmers Payment).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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JednoczeÊnie podzielamy negatywne oceny, w tym Komisji Europejskiej,

dotyczàce efektów wsparcia gospodarstw niskotowarowych (dzia∏anie 141)

w niektórych krajach UE-12. Jego podstawowà wadà by∏o uzale˝nienie

wsparcia od realizacji z regu∏y abstrakcyjnego planu rozwojowego i jednorazowy

charakter. 

Nowy instrument powinien mieç charakter sta∏y i byç powiàzany ze stawkà

bazowà. Ta dodatkowa p∏atnoÊç roczna na hektar nie powinna przekraczaç

25% stawki bazowej. Korzystanie z tego instrumentu powinno byç obwarowane

zobowiàzaniem do prowadzenie dzia∏alnoÊci w gospodarstwie co najmniej

na okres siedmiu lat (okres bud˝etowy).
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Trzeba podkreÊliç te˝, ˝e wk∏ad w proces dostarczania dóbr publicznych

ma∏ych gospodarstw jest relatywnie wi´kszy ni˝ gospodarstw o Êredniej

i du˝ej powierzchni.

Bioràc powy˝sze pod uwag´ stoimy na stanowisku, ˝e konieczne jest

ustanowienie dodatkowego instrumentu adresowanego do gospodarstw

ma∏ych, o niewielkim potencjale ekonomicznym, a które realizujà zadania,

wyszczególnione powy˝ej oraz sà gotowe respektowaç obowiàzujàce

wymagania w zakresie wzajemnej zgodnoÊci oraz zwiàzane z poszczególnymi

typami wsparcia.



W grupie gospodarstw ma∏ych, oprócz tych, które pe∏nià

istotnà rol´ w procesie dostarczania dóbr publicznych,

istnieje bardzo du˝a grupa gospodarstw, które nie pe∏nià

i nie zamierzajà pe∏niç takiej roli. Sà to gospodarstwa, które

w niewielkim stopniu wià˝à swojà przysz∏oÊç z rolnictwem.

Niekiedy jedynym powodem funkcjonowania takich gospo-

darstw sà p∏atnoÊci bezpoÊrednie. Paradoksalnie koszty

dystrybucji (koszty transakcyjne) tych p∏atnoÊci do najmniejszych

gospodarstw w obecnie obowiàzujàcym systemie sà bliskie

kwotom, jakie przeznaczane sà na ich wsparcie. 

Dotychczas stosowane instrumenty (renty strukturalne), których

celem by∏a zmiana struktury agrarnej nie przynios∏y zada-

walajàcych efektów, a w niektórych przypadkach doprowadzi∏y

do zwi´kszenia, a nie zmniejszenia liczby gospodarstw.

W efekcie wyhamowane zosta∏y w wielu krajach zmiany

struktury agrarnej oraz przep∏yw ziemi rolnej do gospo-

darstw ˝ywotnych ekonomicznie. 

Jednym z mo˝liwych rozwiàzaƒ w tym zakresie mo˝e byç

wprowadzenie w miejsce renty strukturalnej tzw. premii

restrukturyzacyjnej. By∏by to schemat pomocy adresowany

do w∏aÊcicieli ma∏ych gospodarstw (poni˝ej 10 ha). Jego

realizacja nast´powa∏aby w dwóch wariantach. Oba zak∏adajà

trwa∏e wycofanie si´ rolnika z dzia∏alnoÊci rolniczej

i wprowadzenie na rynek ziemi rolnej na sprzeda˝. Kwalifi-

kujàcy si´ producenci rolni mieliby mo˝liwoÊç w ka˝dej

chwili skorzystanie z tego instrumentu, a tak˝e zmian´

wariantów (przechodzenie mi´dzy wariantami).

Zastàpienie rent strukturalnych
premià restrukturyzacyjnà, 

umo˝liwiajàcà aktywnà przemian´ 
struktury agrarnej. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

27

WWaarriiaanntt  aakkttyywwnnyy:: rolnik w okresie 7 lat sprzedaje ziemi´ innemu rolnikowi.

W zamian za trwa∏e wycofanie si´ z systemu wsparcia otrzymuje p∏atnoÊç

w wysokoÊci 200% stawki bazowej za okres maksymalnie do 7 lat (w zale˝noÊci

od momentu, w którym dojdzie do sprzeda˝y ziemi); nale˝na kwota, mo˝e

byç wyp∏acona jednorazowo (zaliczka z bud˝etu kraju cz∏onkowskiego). 

W jednym i drugim wariancie, rolnikowi nie przys∏ugujà inne p∏atnoÊci, ni˝

p∏atnoÊç bazowa. 

Oba warianty pozwalajà na definitywne wyeliminowanie z systemu wsparcia

w ramach WPR du˝ej grupy aktualnych beneficjentów. Koszty uruchomienia

tego mechanizmu by∏yby ni˝sze w stosunku do wydatków ponoszonych na

obecnie obowiàzujàcy system rent strukturalnych.
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WWaarriiaanntt  ppaassyywwnnyy:: rolnik, nie jest zobowiàzany do realizacji ˝adnych dodat-

kowych zobowiàzaƒ, poza obowiàzkiem utrzymania gruntów rolnych

w dobrej kulturze rolnej. W takim przypadku otrzymywa∏by 70% stawki bazowej

(obowiàzujàcej w danym kraju cz∏onkowskim) w ciàgu pierwszych 3 lat oraz

35% w ciàgu nast´pnych 4 lat. Po 7 latach zostaje wykluczony z ubiegania

si´ o p∏atnoÊci.



Produkcja rolna w stopniu wi´kszym, ni˝ inne sektory

gospodarki, zale˝y od czynników naturalnych i Êrodowiskowych.

Specyfika cyklu produkcyjnego w rolnictwie powoduje, ˝e

przestawienie si´ na inny rodzaj produkcji czy szybkie

dostosowanie do zmian rynku jest bardzo trudne, a cz´sto

niemo˝liwe. Czynniki naturalne i nieprzewidywalne zjawiska

pogodowe nasilajàce si´ w warunkach zmian klimatu,

mogà zachwiaç produkcjà rolnà w ca∏ych regionach, naruszajàc

ich ∏ad spo∏eczno-ekonomiczny. 

Globalizacja i post´pujàca liberalizacja handlu rolnego

wzmaga presj´ konkurencyjnà. W efekcie prowadzi to do

spadku udzia∏u producentów rolnych w cenie detalicznej

˝ywnoÊci p∏aconej przez konsumentów. Rosnàce wymagania

co do jakoÊci i bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz zachowania

standardów dobrostanu zwierzàt, ochrony zasobów natu-

ralnych, podnoszà koszty produkcji przy spodziewanych

w wyniku post´pujàcej liberalizacji spadkach cen ˝ywnoÊci.

Producenci rolni ponoszà zatem ryzyka wahaƒ cen skupu

i Êrodków do produkcji oraz ryzyka fluktuacji produkcji

(zmiany klimatu, choroby).

Budowa instytucji zarzàdzania 
ryzykiem w rolnictwie 

(system ubezpieczeƒ i reasekuracji). 
Siatka bezpieczeƒstwa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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W zwiàzku z tym proponuje si´ dodatkowo powo∏anie Rolnego Funduszu

Reasekuracyjnego (RFR) ze Êrodków z EFRROW. RFR by∏by regwarantem

dla krajowych funduszy por´czeniowo-gwarancyjnych, które b´dà udziela∏y

por´czeƒ i gwarancji stanowiàcych zabezpieczenie kredytów i po˝yczek

zaciàganych przez podmioty sektora rolno-spo˝ywczego na cele modernizacyjno-

-restrukturyzacyjne. 

RFR b´dzie ponadto móg∏ pe∏niç funkcje wspólnotowej instytucji reasekurujàcej

ubezpieczenia upraw rolnych realizowane zarówno w ramach dzia∏alnoÊci

komercyjnej, jak i w ramach systemów publicznych oraz w ramach funduszy

wspólnego inwestowania.

Utworzenie RFR b´dzie jednoczeÊnie wyraênym sygna∏em dla paƒstw

cz∏onkowskich i instytucji ubezpieczeniowych, wskazujàcym na potrzeb´

rozwijania systemów i oferty ubezpieczeƒ rolnych.
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Dlatego odpowiednie mechanizmy polityki rolnej muszà tworzyç warunki

gwarantujàce bezpieczeƒstwo dostaw produktów rolnych i ˝ywnoÊci w czasie.

Instrumenty polityki rolnej stanowiàce siatk´ bezpieczeƒstwa sà konieczne,

aby umo˝liwiç rolnikom, ale tak˝e przetwórcom, przetrwaç trudny czas

kryzysu na rynkach rolnych. Instrumenty te nie mogà jednak zak∏ócaç wolnego

handlu (WTO green box), czy zdejmowaç odpowiedzialnoÊç z producentów

rolnych za podejmowania decyzji produkcyjnych. UE musi wspieraç finansowo

mechanizmy zarzàdzania ryzykiem w rolnictwie, zach´cajàc kraje

cz∏onkowskie do tworzenia systemów ubezpieczeƒ i reasekuracji.



FUNDACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ

zosta∏a zarejestrowana w dniu 4 stycznia 1990 r. Na mocy umowy

pomi´dzy Komisjà Wspólnot Europejskich i Rzàdem R P – zosta∏a

powo∏ana do gospodarowania – we wspó∏dzia∏aniu z przedstawi-

cielami Komisji Wspólnot Europejskich – Êrodkami finansowymi,

pochodzàcymi ze sprzeda˝y na rynku polskim artyku∏ów rolnych,

przekazanych nieodp∏atnie w ramach pomocy ˝ywnoÊciowej

Wspólnoty w latach 1989-90. 

Pod koniec 1997 r. Komisja Europejska – bioràc pod uwag´ wk∏ad,

jaki Fundacja wnios∏a w rozwój sektora rolnego w Polsce oraz

doÊwiadczenie w realizacji programów pomocowych – wycofa∏a

si´ ze Êcis∏ego wspó∏zarzàdzania Fundacjà na rzecz jej dalszego,

samodzielnego funkcjonowania jako organizacji pozarzàdowej. 

W ciàgu 20 lat dzia∏alnoÊci Fundacji – jej cele ulega∏y sukcesywnej

modyfikacji. 

W pierwszym okresie dzia∏alnoÊci by∏ to g∏ównie iloÊciowy

i jakoÊciowy rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki ˝ywnoÊciowej

i infrastruktury wiejskiej. Obecnie cele Fundacji obejmujà wielofunkcyjny

rozwój terenów wiejskich, g∏ównie poprzez wspieranie infrastruktury

technicznej i spo∏ecznej oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej

ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci na wsi i w ma∏ych miastach.
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