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Synopsis. Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie systemu p atno ci bezpo rednich w Polsce 

w kontek cie rozwi za  stosowanych w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono krótko ewolucj

p atno ci bezpo rednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zaprezentowano podstawowe informacje 

na temat modeli p atno ci bezpo rednich obowi zuj cych w Unii Europejskiej oraz szczegó owo 

scharakteryzowano system p atno ci bezpo rednich obowi zuj cy w Polsce. Nast pnie dokonano 

próby okre lenia zalet i wad poszczególnych systemów p atno ci bezpo rednich obowi zuj cych w 

UE z perspektywy Polski.  

S owa kluczowe: p atno ci bezpo rednie, wspólna polityka rolna, system p atno ci jednolitej, system 

jednolitej p atno ci obszarowej. 

Abstract. The article aims to present the system of direct agricultural payments in Poland in the 

context of solutions applied in the European Union. The work describes briefly the evolution of direct 

payments in the framework of Common Agricultural Policy, presents basic information about the 

models of direct payments effective in the European Union and characterizes in detail the system of 

direct payments obligatory in Poland. Subsequently an attempt is made at determining the advantages 

and disadvantages of individual systems of direct payments existing in the EU from the Polish 

perspective and final conclusions are presented. 

Key words: direct payments, Common Agricultural Policy, single payment scheme, single area 

payment scheme.

Wst p

Od pocz tku lat dziewi dziesi tych zauwa y  mo na zmniejszenie znaczenia 

instrumentów taryfowych i cen instytucjonalnych na rzecz instrumentów wsparcia 

bezpo redniego, zw aszcza p atno ci bezpo rednich, które w coraz wi kszym stopniu 

niezwi zane s  z wielko ci  aktualnej produkcji (decoupling). Wzrost znaczenia p atno ci

bezpo rednich dla rolników w wydatkach skierowanych na realizacj  Wspólnej Polityki 

Rolnej t umaczy  mo na ich stosunkowo niskimi kosztami transakcyjnymi, d eniem do 

upraszczania WPR, silnym wp ywem lobby rolniczego, zainteresowanego przede 

wszystkim wspieraniem dochodów rolniczych, oraz specyficzn  „gr  ze wiatow

Organizacj  Handlow ”, wykazuj c , e niezwi zane p atno ci bezpo rednie (decoupled 

direct payments) nie zniekszta caj  warunków handlu mi dzynarodowego [Wilkin 2008]. 

1 Dr, e-mail: zmijad@uek.krakow.pl. 
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Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie systemu p atno ci bezpo rednich w 

Polsce w kontek cie rozwi za  stosowanych w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono 

krótko ewolucj  p atno ci bezpo rednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 

zaprezentowano podstawowe informacje na temat modeli p atno ci bezpo rednich 

obowi zuj cych w Unii Europejskiej oraz szczegó owo scharakteryzowano system 

p atno ci bezpo rednich obowi zuj cy w Polsce. Nast pnie dokonano próby okre lenia 

zalet i wad poszczególnych systemów p atno ci bezpo rednich obowi zuj cych w UE z 

perspektywy naszego kraju oraz przedstawiono wnioski ko cowe.

Ewolucja p atno ci bezpo rednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

P atno ci bezpo rednie (direct payments) wprowadzone zosta y w 1992 roku w 

ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. reforma MacSharry’ego) jako instrument 

wspierania dochodów producentów rolnych. Jednym z zasadniczych celów tej reformy by o

bowiem zachowanie dotychczasowego poziomu dochodów producentów rolnych przy 

jednoczesnym ograniczaniu produkcji. Mia o to zosta  osi gni te w wyniku zmiany 

kierunku wsparcia z subwencjonowania cen rolnych na bezpo rednie subwencjonowanie 

dochodów. W ramach WPR po raz pierwszy zastosowano wi c zasad  rozdzielno ci 

polegaj c  na oddzieleniu wsparcia dochodów rolniczych od wielko ci produkcji. Zasada ta 

da a równie  mo liwo atwiejszego transferu nadwy ki ekonomicznej do sektora rolnego 

bez konieczno ci udzia u w tym procesie mechanizmu rynkowego. Zmiany te pozwoli y na 

cz ciow  mo liwo  rynkowej regulacji poda y, zabezpieczaj c jednocze nie dochody 

producentów rolnych i zmniejszaj c ceny. Kolejna reforma WPR, tzw. Agenda 2000, 

spowodowa a dalsze obni enie cen gwarantowanych/interwencyjnych oraz zwi kszanie 

wysoko ci p atno ci bezpo rednich. Ustalenia nast pnej reformy WPR z Luksemburga z 

2003 roku okre li y natomiast kszta t Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2007-2013 i 

wp yn y w istotny sposób równie  na p atno ci bezpo rednie [Bajek i in. 2007]. 

Zasadniczym elementem reformy by o pozostawienie zasady rozdzielno ci (decoupling). 

Wi e si  to z tym, i  wi kszo  dotychczasowych p atno ci bezpo rednich, które 

specyficzne by y dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, zast piona zosta a

systemem jednolitej p atno ci (Single Payment Scheme, SPS), która nie zale y od 

wielko ci produkcji. Przyczyni  si  to ma do zwi kszenia orientacji prorynkowej 

i pozostawia rolnikom wi kszy zakres swobody w podejmowaniu decyzji odno nie 

dostosowania wielko ci i struktury produkcji do sygna ów p yn cych z rynku. P atno ci

bezpo rednie nie zosta y zatem powi zane z konieczno ci  prowadzenia okre lonej 

produkcji rolnej, a wyp ata rodków pieni nych ustalona zosta a na podstawie danych 

historycznych z okresu referencyjnego. Równocze nie p atno ci bezpo rednie gwarantowa

maj  utrzymanie dochodów producentom rolnym na poziomie zbli onym do parytetowego. 

Do innych zasadniczych celów tej reformy zaliczy  mi dzy innymi nale y zmniejszenie 

kwot p atno ci bezpo rednich dla najwi kszych gospodarstw na rzecz wzmocnienia dzia a

na rzecz wsi (zasada modulacji), wprowadzenie dyscypliny finansowej, która nie pozwala 

na wzrost wydatków bud etowych na WPR powy ej przyj tych limitów, czy zwi kszenie 

zakresu i poziomu wsparcia dla obszarów wiejskich. Ponadto reforma ta wprowadzi a

zasad  wzajemnej zgodno ci (cross-compliance). Rolnictwo postrzegane jest coraz cz ciej 

jako dzia alno , która jest niezb dna do utrzymania wiejskiego krajobrazu oraz wiejskiej 

przestrzeni produkcyjnej [Uniwersalna... 2007]. Kontynuacj  reformy z Luksemburga by y



195

reforma WPR w 2004 roku, która obj a sektor tytoniu, chmielu, bawe ny i oliwy z oliwek, 

reforma w roku 2005 dotycz ca sektora cukru, a tak e reforma rynku owoców i warzyw w 

roku 2007. Reformy te mia y na celu ujednolicenie form wsparcia w kierunku 

niezwi zanym z wielko ci  produkcji. Kolejn  reform  by o porozumienie (ang. Health 

Check) osi gni te w listopadzie 2008 roku. W jego ramach przyj te zosta y dzia ania 

maj ce na celu oddzielenie wszystkich form wsparcia bezpo redniego od produkcji do 2012 

roku [Reforma... 2008]. 

Modele p atno ci bezpo rednich obowi zuj ce w Unii Europejskiej 

W Unii Europejskiej zasadniczo wyró ni  mo na dwa modele p atno ci

bezpo rednich, w ramach których mo liwe jest uzyskanie wsparcia. Pierwszy model to 

system p atno ci jednolitej (Single Payment Scheme). System ten obowi zuje w krajach 

UE-15 oraz niektórych innych krajach cz onkowskich, tj. na Malcie i w S owenii. W jego 

ramach wyró nia si  trzy modele p atno ci: regionalny, historyczny i hybrydowy 

(mieszany). System p atno ci jednolitej (SPS) zast pi  wi kszo  dotychczasowych 

p atno ci2, które specyficzne by y dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. P atno

ta oddzielona zosta a od struktury i wielko ci produkcji, ale aby j  otrzyma  rolnicy musz

spe ni  szereg wymaga . Wymagania te dotycz  przede wszystkim utrzymania gruntów 

wchodz cych w sk ad gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z ochron

rodowiska (Good Agricultural and Enviroment Conditions, GAEC)3 oraz podstawowych 

wymogów z zakresu zarz dzania (Statutory Management Requirements, SMR)4.

Wymagania te sk adaj  si  na jeden mechanizm nosz cy wspóln  nazw  wymogów 

wzajemnej zgodno ci (ang. cross-compliance), który uzale nia wysoko  p atno ci

bezpo rednich oraz niektórych p atno ci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013 od spe niania przez rolników okre lonych wymaga  i norm. Charakterystyk  modeli 

p atno ci bezpo rednich zaprezentowano w tabeli 1. 

W nowych pa stwach cz onkowskich UE (poza Malt  i S oweni ) obowi zuje

natomiast system jednolitej p atno ci obszarowej (ang. SAPS, Single Area Payment 

Scheme), który jest uproszczon  form  systemu p atno ci bezpo rednich. W ramach tego 

systemu wsparcie finansowe wyp acane jest na 1 ha u ytków rolnych, które na dzie  30 

czerwca 2003 roku utrzymywane by y w dobrej kulturze rolnej. P atno ci w ramach SAPS 

uzupe niane by  mog  do 2012 roku krajowymi p atno ciami uzupe niaj cymi, które 

finansowane s  z bud etu krajowego w wysoko ci do 30% p atno ci stosowanych w 

krajach UE-15 na dzie  30 kwietnia 2004 roku. 

Wysoko  takiego wsparcia nie mo e by  jednak wy sza od poziomu p atno ci w 

krajach UE-15. Podkre li  nale y, e pa stwa Wspólnoty, w których obowi zuje SAPS, 

wyznaczaj  stawk  jednolitej p atno ci obszarowej wyp acanej na 1 ha na podstawie ilorazu 

rocznej krajowej koperty finansowej przypadaj cej na dany kraj oraz powierzchni 

referencyjnej, okre laj cej powierzchni  u ytków rolnych danego kraju. Roczna krajowa 

2 Aby utrzyma  produkcj  roln  w niektórych regionach, tam gdzie ma to znaczenie z uwagi na kwestie spo eczne, 

ekonomiczne lub rodowiskowe, pa stwa cz onkowskie mog  zachowa  cz  p atno ci zwi zanych z produkcj ,

[Rozporz dzenie... 2009]. 
3 Wymagania te okre lone zosta y w za czniku III do rozporz dzenia Rady nr 73/2009 [Rozporz dzenie... 2009].  
4 Wymagania te okre lone zosta y w za czniku II do rozporz dzenia Rady nr 73/2009 [Rozporz dzenie... 2009]. 
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koperta finansowa wyznaczana jest natomiast na podstawie historycznej wielko ci

produkcji z lat 1989-1991 lub plonu referencyjnego dla zbó  z lat 1986-1991.  

Warto zaznaczy , e w ramach SAPS istnieje równie  mo liwo  stosowania p atno ci

z tytu u produkcji cukru oraz z tytu u produkcji owoców i warzyw (p atno  do 

pomidorów). Wsparcie to przys uguje tym rolnikom, którzy w roku gospodarczym 

2006/2007 dostarczali buraki cukrowe lub pomidory do przetworzenia. Ponadto kraje, w 

których obowi zuje SAPS, mog  realizowa  przej ciowe p atno ci do owoców mi kkich 

oraz wsparcie specjalne. 

Tabela 1. Modele p atno ci bezpo rednich obowi zuj ce w Unii Europejskiej  

Table 1. Models of direct payments obligatory in the European Union 

System p atno ci jednolitej (SPS, Single Payment Scheme) 

stosowany w krajach UE-15 oraz na Malcie i w S owenii

System regionalny System historyczny System hybrydowy (mieszany) 

- uprawnienia ustalane w 

oparciu o p atno ci uzyskiwane 

przez wszystkich rolników w 

okresie referencyjnym z lat 

2000-2002 

 - jednakowa wysoko  stawek 

dla wszystkich gospodarstw w 

danym regionie/kraju 

- model stosowany na Malcie i 

w S owenii

- uprawnienia ustalane w oparciu 

o p atno ci uzyskiwane przez 

danego rolnika w okresie 

referencyjnym z lat 2000-2002 

- ró nice w wysoko ci stawek 

p atno ci mi dzy gospodarstwami 

w zale no ci od historycznej 

struktury produkcji 

 - model p atno ci stosowany w 

Austrii, Belgii, Francji, Grecji, 

Hiszpanii, Holandii, Irlandii, 

Portugalii, Wielkiej Brytanii 

(Szkocji i Walii) oraz we 

W oszech

- uprawnienia ustalane w oparciu o 

p atno ci uzyskiwane przez 

wszystkich rolników w okresie 

referencyjnym z lat 2000-2002 oraz 

uprawnienia ustalane w oparciu o 

p atno ci uzyskiwane przez danego 

rolnika w okresie referencyjnym z lat 

2000-2002 

- wyró nia si  model statyczny 

(niezmienny) oraz dynamiczny 

(zmierzaj cy do stawki jednolitej) 

- model hybrydowy statyczny 

stosowany jest w Luksemburgu, 

Szwecji, Wielkiej Brytanii (Irlandia 

Pó nocna) 

- model hybrydowy dynamiczny 

stosowany jest w Danii, Finlandii, 

Niemczech, Wielkiej Brytanii 

(Anglia) 

W ramach systemu p atno ci jednolitych (SPS) wyró nia si  równie :

- przej ciowe p atno ci z tytu u produkcji owoców i warzyw 

- wsparcie specjalne 

- inne mechanizmy wsparcia w niektórych sektorach, np. bawe ny, ry u, ro lin bia kowych, mi sa baraniego i 

koziego, wo owiny i ciel ciny

System jednolitej p atno ci obszarowej (SAPS, Single Area Payment Scheme) 

stosowany tylko w nowych pa stwach cz onkowskich UE, w tym równie  w Polsce (poza Malt  i S oweni )

Krajowe p atno ci

uzupe niaj ce

P atno ci oddzielne 

- z tytu u produkcji cukru, 

- z tytu u produkcji 

owoców i warzyw 

P atno ci z tytu u

owoców mi kkich
Wsparcie specjalne 

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W krajach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodno ci 

wdra any by  stopniowo i obowi zuje w pe ni od 2007 roku. Dla nowych krajów 

cz onkowskich UE, w tym równie  dla Polski, mechanizm ten by  pocz tkowo ograniczony 
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do kontroli przestrzegania utrzymywania gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z 

ochron rodowiska [Ustawa... 2007; Rozporz dzenie... 2009], które w wyniku przegl du 

WPR (Health Check) uzupe niono od 2010 roku o nowe normy dotycz ce zachowania 

charakterystycznych elementów krajobrazu, pozwole  wodnoprawnych oraz tworzenia 

i/lub utrzymania siedlisk. W Polsce od pocz tku 2009 roku obowi zuj  wymogi wzajemnej 

zgodno ci z obszaru A, od 2011 roku obowi zywa  b d  wymogi z obszaru B, natomiast 

wymagania z obszaru C wdro one maj  zosta  w 2013 roku [Wymogi... 2010]. 

Wymagania wzajemnej zgodno ci dotycz ce zarz dzania gospodarstwem nie s  w 

Polsce czym  nowym. Stosowne przepisy funkcjonowa y ju  w prawodawstwie krajowym, 

jednak nie by y one do tej pory powi zane z p atno ciami bezpo rednimi. Realizacja tych 

przepisów jest aktualnie obowi zkowa dla wszystkich gospodarstw, a ich nieprzestrzeganie 

skutkuje redukcj  p atno ci bezpo rednich adekwatnie do wyst puj cych narusze .

Kontrole w obszarze ochrony rodowiska naturalnego przeprowadzane s  przez s u by 

kontrolne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w obszarze identyfikacji i 

rejestracji zwierz t przez s u by Inspekcji Weterynaryjnej.  

System p atno ci bezpo rednich obowi zuj cy w Polsce 

Po wst pieniu naszego kraju do Unii Europejskiej rolnicy z Polski obj ci zostali 

systemem wsparcia dochodów rolniczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W wyniku 

negocjacji akcesyjnych wprowadzono w Polsce p atno ci bezpo rednie w postaci tzw. 

uproszczonego systemu p atno ci do gruntów rolnych (SAPS), które udzielane s

proporcjonalnie do powierzchni upraw, a nie zale  od wielko ci produkcji rolniczej. Od 

momentu ich pierwszej wyp aty, a wi c od 2004 roku, p atno ci te ulegaj  stopniowemu 

zwi kszeniu do poziomu dop at stosowanych w krajach UE-15 na dzie  30 kwietnia 2004 

roku (tzw. zasada phasing-in)5. Jednolite p atno ci obszarowe uzupe niane s  krajowymi 

p atno ciami uzupe niaj cymi (ang. Complementary National Direct Payments) w 

maksymalnie dopuszczalnej przepisami wspólnotowymi wielko ci, a wi c do poziomu 30% 

p atno ci stosowanych w krajach UE-15.  

Wysoko  p atno ci bezpo rednich uzyskiwanych przez polskich producentów rolnych 

wzrasta corocznie i w 2010 roku po raz pierwszy wyniesie 100% poziomu wsparcia 

uzyskiwanego przez rolników UE-15 na dzie  30 kwietnia 2004 roku (70% stanowi 

p atno  z bud etu UE, a 30% krajowe p atno ci uzupe niaj ce). W tym roku nast pi zatem 

zniwelowanie ró nic w poziomie wsparcia wynikaj cych z zastosowania okresu 

przej ciowego. Nie oznacza to jednak, e polscy producenci rolni otrzymaj  wsparcie na 

poziomie rolników z krajów europy zachodniej, co spowodowane jest ró nicami w 

poziomie przyj tych plonów referencyjnych. 

Jednolita p atno  obszarowa przyznawana jest polskim producentom rolnym w 

ramach przej ciowego uproszczonego systemu wsparcia dochodów. System ten 

obowi zywa  b dzie w Polsce do ko ca 2013 roku. Uzupe niaj ca p atno  podstawowa 

przys uguje natomiast rolnikowi, który w danym roku spe nia okre lone warunki do 

przyznania jednolitej p atno ci obszarowej. W ramach tej p atno ci wsparcie udzielane jest 

do nast puj cych kategorii gruntów:  

5 Zasada phasing-in polega na stopniowym dochodzeniu do pe nych p atno ci
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powierzchni upraw ro lin, które uprawiane s  w plonie g ównym, a do których 

zosta a przyznana jednolita p atno  obszarowa (np. zbo a, ro liny oleiste, ro liny 

wysokobia kowe, ro liny str czkowe, ro liny motylkowate drobnonasienne, 

konopie na w ókno),  

powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa ro lin,  

powierzchni uprawy traw na trwa ych u ytkach zielonych przeznaczonych na susz 

paszowy,  

powierzchni upraw ro lin przeznaczonych na materia  siewny kategorii elitarny i 

kwalifikowany.  

W ramach krajowych uzupe niaj cych p atno ci obszarowych wyró ni  ponadto 

mo na p atno  do powierzchni upraw chmielu (p atno  niezwi zana z produkcj ) oraz 

p atno  zwierz c , a wiec p atno  do powierzchni ro lin przeznaczonych na pasz , które 

uprawiane s  na trwa ych u ytkach zielonych. Kolejna p atno  z tytu u produkcji owoców 

i warzyw (p atno  do pomidorów) oraz przej ciowe p atno ci z tytu u produkcji owoców 

mi kkich (truskawki i maliny) wprowadzone zosta y w 2008 roku w wyniku 

przeprowadzonej w 2007 roku reformy WPR na rynku owoców i warzyw. P atno  do 

pomidorów posiada charakter historyczny (nie jest zwi zana z bie c  produkcj ) i 

stosowana b dzie do ko ca 2013 roku. Natomiast przej ciowe p atno ci z tytu u produkcji 

owoców mi kkich przys uguj  do powierzchni uprawy truskawek i malin, a producent 

rolny chc c skorzysta  z tej formy wsparcia musi zawrze  stosown  umow  dotycz c

przetwarzania z zatwierdzonym przetwórc  owoców mi kkich. Wsparcie to realizowane 

b dzie do ko ca 2012 roku. Od 2006 roku z bud etu unijnego wyp acana jest tak e

p atno  cukrowa, która wprowadzona zosta a w celu rekompensowania plantatorom 

buraków spadku przychodów, jaki powoduje reforma rynku cukru obowi zuj ca od 1 lipca 

2006 roku. P atno  cukrowa przys uguje rolnikowi, który spe nia w danym roku kryteria 

otrzymania jednolitej p atno ci obszarowej, z o y  wniosek o przyznanie tej p atno ci, a 

tak e zawar  z producentem cukru umow  dostawy buraków cukrowych na rok 

gospodarczy 2006/2007 albo na rok gospodarczy 2005/2006 zawar  umow  dostawy 

buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzek a si  w roku gospodarczym 

2006/2007 kwoty. P atno  ta posiada, zatem charakter p atno ci historycznej, niezwi zanej

z bie c  produkcj . Wsparcie to realizowane b dzie do ko ca 2013 roku.  

W zwi zku z wej ciem w ycie w 2010 roku postanowie  ko cz cych przegl d

Wspólnej Polityki rolnej (Health Check) w zakresie p atno ci bezpo rednich istnieje 

mo liwo  wykorzystania do 10% rodków finansowych przeznaczonych na jednolite 

p atno ci obszarowe na wsparcie specjalne. Polska w ramach wsparcia specjalnego w 2010 

roku stosuje specjaln  p atno  obszarow  do powierzchni upraw ro lin str czkowych i 

motylkowatych drobnonasiennych oraz p atno  do krów i owiec utrzymywanych w 

gospodarstwach po o onych na obszarach wra liwych pod wzgl dem gospodarczym i 

rodowiskowym, które posiadaj  wyj tkowe niedogodno ci z tego tytu u. Wyp ata rodków 

specjalnych zasadniczo nie wp ynie na stawk  jednolitej p atno ci obszarowej w Polsce, 

poniewa  kraj nasz uzyska  w toku przegl du Wspólnej Polityki Rolnej dodatkowe rodki 

finansowe w wysoko ci oko o 30 mln euro rocznie na lata 2010-2012. Przegl d Wspólnej 

Polityki rolnej doprowadzi  równie  do zmiany w zakresie norm Dobrej Kultury Rolnej 

zgodnej z ochron rodowiska (konieczno  zachowania charakterystycznych elementów 

krajobrazu, pozwole  wodnoprawnych oraz tworzenia i/lub utrzymania siedlisk) oraz 
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wymogów wzajemnej zgodno ci (zakaz dzia a  mog cych negatywnie wp yn  na cele 

ochrony obszaru Natura 2000).  

Tabela 1. Wybrane zalety i wady systemów p atno ci bezpo rednich obowi zuj cych w Unii Europejskiej z 

perspektywy Polski  

Table 1.  Selected advantages and disadvantages of direct payments systems effective in the European Union from 

the Polish perspective 

Zalety

System p atno ci jednolitej SPS System jednolitej p atno ci obszarowej SAPS

- uprawnienia do wsparcia ustalane w oparciu o 

p atno ci uzyskiwane przez producentów rolnych w 

okresie referencyjnym 

 - du a ró norodno  systemów wsparcia (model 

regionalny, model historyczny, model hybrydowy) 

 - utrzymywanie tzw. rezerwy krajowej, dzi ki której 

rolnicy rozpoczynaj cy dopiero swoj  dzia alno  po 

wyznaczonym okresie referencyjnym i którzy nie 

otrzymali adnych p atno ci bezpo rednich mog

otrzyma  kwoty referencyjne 

 - uzyskanie pomocy uzale nione od spe niania

szeregu wymaga  z zakresu dobrej kultury rolnej i 

zasady wzajemnej zgodno ci, tzw. cross-compliance,

a w przypadku ich niewype niania nak adane na 

rolników okre lone sankcje

- brak obowi zku ze strony producentów rolnych 

spe niania od razu wszystkich wymaga  z zakresu 

zasady wzajemnej zgodno ci

 - wprowadzenie i stosowanie tylko niektórych 

elementów Zintegrowanego Systemu Zarz dzania i 

Kontroli (IACS), co ma przyczyni  si  do obni enia 

wydatków w pierwszych latach cz onkostwa w UE i 

u atwi  prace zwi zane z wdro eniem i 

funkcjonowaniem systemu p atno ci

 - niezwi zanie p atno ci z produkcj  pozwala pe niej

wykorzysta  potencja  sektora rolnego (wszyscy 

rolnicy mog  skorzysta  z p atno ci hektarowych, 

nawet ci, którzy uprawiaj  ro liny nieobj te

p atno ciami w ramach WPR ) 

 - brak konieczno ci od ogowania ziemi 

 - p atno ci bezpo rednie nie podlegaj

mechanizmowi modulacji oraz mechanizmowi 

dyscypliny finansowej 

 - mniejszy stopie  skomplikowania systemu 

 - ni sze koszty funkcjonowania systemu

Wady

System p atno ci jednolitej SPS System jednolitej p atno ci obszarowej SAPS

- system wspiera tylko niektóre kierunki produkcji i 

nie wszystkie w jednakowym stopniu 

 - stopniowe zmniejszanie wysoko ci p atno ci w 

ramach mechanizmu modulacji 

 - funkcjonowanie mechanizmu dyscypliny 

finansowej, który opiera si  na redukcji p atno ci

bezpo rednich, w przypadku, kiedy prognozy 

wydatków WPR przekroczy yby limit wydatków 

 - du y stopie  skomplikowania systemu 

 - du e koszty administrowania systemem

- rolnicy nie otrzymuj  p atno ci wed ug 

indywidualnej (historycznej) produkcji gospodarstwa, 

ale na podstawie u ytkowanej rolniczo powierzchni i 

stawek na 1 ha powierzchni ustalonych na poziomie 

danego kraju 

 - wysoko  p atno ci uzale nione od powierzchni 

gospodarstwa mo e hamowa  przemiany struktury 

agrarnej 

 -  skierowanie p atno ci równie  do stosunkowo 

ma ych gospodarstw rolnych produkuj cych g ównie

na w asne potrzeby mo e skutkowa  tym, i

otrzymywane rodki przeznaczane s  na bie c

konsumpcj , a nie na inwestycje 

 - system sprzyja wzrostowi cen ziemi, przez co mo e

np. utrudnia  wej cie m odych rolników do sektora 

rolnego 

- dop aty bezpo rednie mog  by  wyp acane osobom 

niezwi zanym z rolnictwem

ród o: opracowanie w asne
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Rolnicy ubiegaj cy si  o przyznanie jednolitej p atno ci obszarowej, p atno ci

cukrowej, p atno ci do owoców mi kkich, p atno ci do pomidorów oraz wsparcia 

specjalnego zobowi zani s  przestrzega  stosownych norm i wymogów w zakresie 

wzajemnej zgodno ci przez ca y rok kalendarzowy [Agencja... 2010]. 

Zalety i wady systemów p atno ci bezpo rednich obowi zuj cych w 
Unii Europejskiej z perspektywy Polski 

Nowe pa stwa cz onkowskie UE, w tym Polska mia y dwie mo liwo  wyboru 

wydatkowania p atno ci bezpo rednich. Pomoc wyp acana by  mog a na podstawie 

indywidualnych wniosków dotycz cych ró nych systemów pomocy bezpo redniej w 

ramach WPR (system standardowy) albo zastosowany móg  by  tzw. system uproszczony 

[Krzy anowski 2009]. Wybrane zalety i wady systemów p atno ci bezpo rednich 

obowi zuj cych w Unii Europejskiej z perspektywy Polski przedstawiono w tabeli 2.

Zast pienie wi kszo ci dotychczasowych p atno ci bezpo rednich, które by y

charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, systemem p atno ci

jednolitej SPS lub systemem jednolitej p atno ci obszarowej SAPS zwi ksza orientacj

prorynkow  i pozostawia producentom rolnym wi kszy zakres swobody w dostosowaniu 

wielko ci i struktury produkcji do wymaga  rynku. Ka dy z przedstawionych systemów 

wsparcia posiada swoje zalety i wady, co zaprezentowano w tabeli 2. Nadmieni  nale y, e

kraje UE-15 zobowi zane by y do wdro enia systemu p atno ci jednolitej SPS najpó niej 

do ko ca 2006 roku. Nowe kraje cz onkowskie, w tym Polska musz  co prawda docelowo 

wprowadzi  ten system p atno ci, jednak w okresie przej ciowym mog  stosowa , i 

wi kszo  z nich stosuje, uproszczony system jednolitej p atno ci obszarowej SAPS (poza 

Malt  i S oweni .

Wnioski

P atno ci bezpo rednie pozostawiaj  producentom rolnym wi kszy zakres swobody w 

dostosowaniu wielko ci i struktury produkcji do wymaga  rynku. W ramach systemu 

p atno ci jednolitej dop aty bezpo rednie ró nicowane s  w zale no ci od p atno ci

uzyskiwanych przez rolnika w okresie referencyjnym. Istnieje ponadto du  ró norodno

systemów wsparcia (model regionalny, historyczny, mieszany), a p atno ci te uzale nione 

s  od spe niania szeregu wymaga  z zakresu dobrej kultury rolnej i zasady wzajemnej 

zgodno ci. System p atno ci jednolitej SPS  nie wspiera jednak wszystkich kierunków 

produkcji i nie w jednakowym stopniu. 

W wi kszo ci nowo przyj tych krajów do Unii Europejskiej, w tym równie  w Polsce 

(poza Malt  i S oweni ) wprowadzono jednak uproszczony system p atno ci do gruntów 

rolnych (SAPS). Najwa niejsze zalety i wady tego systemu wymienione s  w tabeli 2. 

P atno ci bezpo rednie wspieraj  dochody unijnych producentów rolnych w ramach 

omówionych dwóch systemów. Pomimo wyst puj cych ró nic pomi dzy nimi oraz ich 

zalet i wad, funkcjonowanie ka dego z nich przyczynia  si  ma do wzrostu 

konkurencyjno ci sektora rolnego w samej Unii Europejskiej, jak równie  poza ni .
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