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1. Wstęp

Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa (2021-2027) skłania do spojrzenia na 
wyzwania postawione przed WPR, przez pryzmat środków finansowych przewi-
dzianych na ten cel w budżecie UE. Cechą charakterystyczną kolejnych perspektyw 
finansowych jest, że wyzwania i cele stawiane wobec WPR ulegają poszerzeniu, wo-
bec pojawiających się nowych zjawisk i oczekiwań w sferze rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej. Podstawowym wyzwaniem nowego modelu WPR jest utrzymanie 
obecnej struktury WPR opartej na dwóch filarach, na zmodernizowanej i uprosz-
czonej polityce, ze szczególnym naciskiem na polepszenie zarządzania finansami 
publicznymi oraz na zmniejszenie biurokracji obciążającej beneficjentów. Zada-
niem zmodernizowanej wspólnej polityki rolnej będzie wspieranie przejścia na 
w pełni zrównoważone rolnictwo oraz na dynamiczny rozwój obszarów wiejskich. 
Z kolei uproszczenia zmierzają do zminimalizowania obciążenia administracyjne-
go. Z przestrzegania zasad i spełniania wymogów, nacisk zostanie przesunięty na 
efektywność i realizację celów. Oznacza to przejście od podejścia uniwersalnego do 
indywidualnego, co pozwoli zbliżyć się do realizacji rzeczywistych uwarunkowań 
funkcjonowania jednostek produkcyjnych. Takie podejście da państwom człon-
kowskim znacznie większą swobodę w decydowaniu o tym, jak najlepiej osiągnąć 
wspólne cele, a jednocześnie reagować na konkretne potrzeby rolników i społecz-
ności wiejskiej. Kolejnym celem przekrojowym będzie wspieranie wiedzy, inno-
wacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (EPI), przy uwzględnieniu 
systemu doradztwa rolniczego (FAS), realizowanych w ramach systemów wiedzy 
i innowacji rolniczych (AKIS). Nadal Unia Europejska będzie dzielić kompeten-
cje w dziedzinie rolnictwa z państwami członkowskimi, przy większych możliwo-
ściach kształtowania krajowych planów strategicznych WPR. 
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W dokumentach KE syntetyczne cele i wyzwania przyszłej WPR ujęto w dzie-
więciu punktach, które odzwierciedlają gospodarcze, środowiskowe i społeczne 
znaczenie polityki rolnej, w tym:

1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej 
Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);

2. zwiększenie zorientowania na rynek i poprawa konkurencyjności, w tym 
większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;

3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
4. przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywa-

nia się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii;
5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasoba-

mi naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie 

usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodar-

czej na obszarach wiejskich;
8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lo-

kalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważo-
nej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Analiza celów i zadań WPR przedstawiona powyżej nie oznacza określonej 
hierarchii ważności, lecz że dane cele ujęte w punktach należy interpretować jako 
kierunkowe wytyczne, które beneficjent i państwa członkowskie powinny realizo-
wać równocześnie i równolegle na wszystkich płaszczyznach rozwoju. Występują-
ce zróżnicowanie warunków rolniczych i klimatycznych powodowało, że dotych-
czasowe podejście odgórne nie było odpowiednim rozwiązaniem dla zapewnienia 
osiągnięcia pożądanych rezultatów i korzystnym dla tworzenia wartości dodanej. 

2. Cel i zakres pracy 

W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech rozporządzeń, 
ustanawiających przepisy dotyczące realizacji WPR w latach 2021–2027. Łącznie 
rozporządzenia te mają zmienić WPR, biorąc pod uwagę ustalone priorytety i cele 
zrównoważonego rozwoju, upraszczając jednocześnie proces wdrażania polityki. 
Niniejsze opracowanie opiera się na wniosku (projekcie) jednego rozporządze-
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nia ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia dla planów strategicznych WPR 
2021–2027. Cechą charakterystyczną omawianego rozporządzenia jest, że w jed-
nym dokumencie zawarto przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i rozwoju 
obszarów wiejskich. Przygotowanie projektu rozporządzenia poprzedziły szerokie 
konsultacje, a także analiza dostępnych danych na temat wyników WPR, ponadto 
odpowiednie opinie zdobyto za pośrednictwem platformy REFIT. Obecna wersja 
projektu będzie podlegać dalszej procedurze legislacyjnej przez nowo wybrany 
Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę. Analizę kierunków zmian po-
ziomu wsparcia finansowego WPR dokonano porównując kwoty zawarte w Wie-
loletnich Ramach Finansowych do obecnej perspektywy finansowej (2014-2020). 
W artykule główną uwagę skupiono na budżecie WPR i na nowych regulacjach 
obejmujących płatności obszarowe i plany rozwoju obszarów wiejskich [Wniosek 
rozporządzenia PE i Rady 2018]. 

3. Ogólny budżet WPR w Wieloletnich Ramach Finansowych 
2021-2027

W Wieloletnich Ramach Finansowych kwestie związane ze Wspólną Polityką 
Rolną zawsze miały priorytetowe znaczenie, zaś w budżecie dominującą pozycję. 
Jednak od wielu lat udział wydatków na rolnictwo w budżecie Unii Europejskiej 
stale i systematycznie ulegał zmniejszeniu. Przykładowo na początku lat osiem-
dziesiątych XX w. wydatki na WPR stanowiły blisko 70% budżetu UE. W obecnej 
perspektywie finansowej (2014-2020) pułap płatności został obniżony do 37,8%, 
by w zbliżających się Wieloletnich Ramach Finansowych (2021-2027) osiągnąć 
najniższy poziom 28,5% całego budżetu UE [Wniosek dotyczący finansowania 
WPR 2018]. 

Na Wspólną Politykę Rolną w ramach WRF Komisja Europejska planuje prze-
znaczyć 365 mld euro (poprzednio 416 mld euro), z tej kwoty 265,2 mld euro na 
płatności bezpośrednie (poprzednio 294,9 mld euro), na rozwój obszarów wiej-
skich 78,8 mld euro (poprzednio 95,3 mld euro). Dodatkowo 20 mld euro jako 
środki wsparcia rynkowego oraz 10 mld euro na program badawczy „Horyzont 
Europa”. Ogólnie, płatności w ramach WPR zostały określone na poziomie 88% 
w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej. 

Propozycje zmniejszenia budżetu WPR spotkały się z negatywną opinią Euro-
pejskiego Komitetu Społeczno – Ekonomicznego. W opinii argumentowano, że 
utrzymanie odpowiedniej puli środków finansowych na WPR jest warunkiem 
zrówno ważonego rozwoju rolnictwa UE, w celu utrzymania dochodów i miejsc 
pracy. Wskazano, że zmniejszenie budżetu WPR dokonuje się w sytuacji, gdy cały 
budżet UE ulega zwiększeniu. W zależności od przyjętych metod obliczeń cięcia 
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w budżecie WPR wahają się między 3-4% według cen bieżących, a 11-16% według 
cen z 2018 r. (przy uwzględnieniu inflacji na poziomie 2% rocznie). Z kolei pro-
ponowane cięcia funduszu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przekroczą 25% 
w stosunku do cen z 2018 r. [Opinia EKSE 2019].

Ogólna wysokość wsparcia finansowego WPR zostanie znacznie obniżona, 
przy czym państwa członkowskie mające do dyspozycji mniejsze środki, powinny 
zwrócić szczególną uwagę na bardziej sprawiedliwy podział funduszy. Sygnalizo-
wany spadek nie oznacza zmniejszenia w sposób równomierny kwot przypada-
jących na poszczególne kraje członkowskie, lecz biorąc pod uwagę historyczne 
uwarunkowania i dotychczasowe alokacje finansowe, planuje się pewien wzrost 
poziomu wsparcia w przypadku Chorwacji (23,1%) oraz krajów bałtyckich, w tym 
Estonii (7,2%), Łotwy (13,2%) i Litwy (7,3%) (tabela 1). 

Tabela 1
Ogólny budżet na WPR w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych 

na lata 2021-2027 w porównaniu do lat 2014-2020 (w mln euro)

Kraj 
Ogółem

Kraj 
Ogółem

2014-2020 2021-2027 Procent 2014-2020 2021-2027 Procent

Belgia 4202 3869 92,1 Litwa 4861 5136 107,3

Bułgaria 7675 7524 98,7 Luksemburg 347 311 89,4

Czechy 8285 7684 92,7 Węgry 12346 11452 92,7

Dania 6926 6454 93,2 Malta 133 118 87,9

Niemcy 43812 40692 92,9 Holandia 5914 5439 91,9

Estonia 1733 1858 107,2 Austria 8783 8017 91,3

Irlandia 10680 10001 93,6 Polska 32088 30464 94,9

Grecja 18152 17823 98,2 Portugalia 8127 7667 94,9

Hiszpania 42351 40490 95,6 Rumunia 20409 20131 96,8

Francja 62396 58499 93,7 Słowenia 1792 1619 90,3

Chorwacja 3621 4459 123,1 Słowacja 4599 4347 95,1

Włochy 37096 33813 91,1 Finlandia 6047 5611 92,9

Cypr 480 439 91,4 Szwecja 6632 6193 93,4

Łotwa 2686 3040 113,2     

Źródło: Dla lat 2014-2020 Rozporządzenie PE i Rady nr 1305/2013 i nr 1307/2013, 
dla lat 2021-2027– WRF COM (2018) nr 392 final.

Trzecim niejako rodzajem wsparcia, poza dopłatami bezpośrednimi i rozwo-
jem obszarów wiejskich, są instrumenty rynkowe, związane ze wsparciem sekto-
rowym producentów oliwek, wina, bawełny, chmielu, pszczół oraz owoców i wa-
rzyw. W projekcie budżetu największe kwoty przewidziane są dla Francji (3,4 mld 
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euro), Hiszpanii (2,9 mld euro), Włoch (2,3 mld euro) oraz Portugalii (1,0 mld 
euro). Z kolei program badawczy „Horyzont Europa” ma finansować badania na-
ukowe i innowacje.

Potwierdzono zasadę, że WPR będzie nadal opierać się na dwóch filarach, przy 
czym w ramach I filara realizowane będą płatności obszarowe i instrumenty ryn-
kowe, zaś w ramach II filara wsparcie skierowanie zostanie na rozwój obszarów 
wiejskich. Utrzymano zasadnicze różnice sposobu płatności ze strony Wspólnoty 
na rzecz państw członkowskich i rodzajów interwencji. I tak I filar WPR będzie 
tak jak dotychczas w pełni finansowany przez UE w ramach rocznych kopert fi-
nansowych. Natomiast II filar WPR przyjmie postać wieloletniego programu wy-
płacanego sukcesywnie w miarę wykonania rodzaju interwencji, a przy tym będą 
wspólnie finansowane przez UE i państwa członkowskie. 

Mówiąc o finansowaniu WPR warto zwrócić uwagę, że niezależnie od zmian 
dotyczących tej polityki, utrzymano nazwy funduszy, w tym dla I filara WPR – 
Europejski Fundusz Rolniczej Gwarancji (EFRG) oraz dla II filara WPR - Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

4. Charakterystyka instrumentów finansowych I filaru WPR – 
Płatności obszarowe

Płatności bezpośrednie stanowią jeden z głównych instrumentów realizacji 
Wspólnej Polityki Rolnej, które odpowiedzialne są za wsparcie i stabilizację do-
chodów rolniczych, obniżenie kosztów produkcji i zachowanie produkcji na ob-
szarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Realizowane od 1992 r. 
dopłaty bezpośrednie ulegały w kolejnych pespektywach finansowych ewolucji, 
poprzez dokładniejsze określanie celów płatności, precyzyjniejsze określanie ob-
szarów kwalifikujących się do płatności i dokładniejsze określanie beneficjentów 
otrzymujących wsparcie. Wprowadzony zintegrowany system zarządzania i kon-
troli poprawił skuteczność i użyteczność mechanizmów zarządzania i kontroli. 
Kluczowym elementem prawidłowego stosowania identyfikacji działek rolnych 
uznano system oparty na powierzchni gruntów rolnych.

System płatności obszarowej nie jest jednolity w ramach całej Unii Europej-
skiej. W krajach UE-15 początkowo bazowano na rozwiązaniach wspierających 
wielkość produkcji, którą obliczano na podstawie historycznie ustalanych wielko-
ści plonów referencyjnych (SPS). Natomiast w UE-12 wprowadzono system jed-
nolitej płatności obszarowej (SAPS). Rozróżnienie powyższe nie tylko dotyczy-
ło metod obliczania dopłat, ale w konsekwencji prowadziło do istotnych różnic 
w wysokości dopłat, z niekorzyścią dla nowych krajów członkowskich. Decyzje 
podjęte w ramach projektu WPR po 2013 r. zmierzały do konwergencji płatności 



112 Bogdan M. Wawrzyniak

obszarowej, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, klimatycznych i spo-
łeczno-gospodarczych, które jednak nie doprowadziły do zrównania tego pozio-
mu. 

Płatności bezpośrednie spełniają wiele istotnych celów i funkcji. Mają przede 
wszystkim wspierać producentów w procesach dostosowawczych, w tym do po-
lityki rynkowej i środowiskowej. Obliczono, że przy obecnych dochodach z dzia-
łalności rolniczej na poziomie 46%, fundusze unijne wspierają zmniejszenie 
zróżnicowania dochodów między rolnictwem a innymi sektorami oraz między 
państwami członkowskimi i regionami. Bez tego wsparcia dochodów w wielu 
częściach Wspólnoty, rolnictwo byłoby niedochodowe. Mogłoby to doprowadzić 
do zaprzestania produkcji w niektórych regionach i spowodować koncentrację 
wyłącznie na najbardziej produktywnych obszarach wiejskich. Dopłaty zapew-
niają tym samym względną stabilność dochodów rolnikom, którzy zmagają się 
z istotną zmiennością w zakresie cen i produkcji. Tak więc płatności bezpośrednie 
częściowo zmniejszają zróżnicowanie między dochodami z działalności rolniczej, 
a dochodami z innych sektorów gospodarki. W ten sposób stanowią ważne zabez-
pieczenie egzystencji rolników, a ponadto zapewniają prowadzenie działalności 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (np. obsza-
ry górskie, obszary z niską jakością gleb), która to działalność choć utrudniona, 
przynosi jednak różnorodne korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Do 
negatywnych zjawisk można zaliczyć koncentrację płatności polegającą na tym, 
że 80% tych płatności trafia do 20% rolników. Inaczej mówiąc połowa beneficjen-
tów WPR to bardzo małe gospodarstwa, a większość płatności trafiła do profesjo-
nalnych średnich i dużych gospodarstw rodzinnych [Komunikat 2017].

Analiza płatności obszarowych w ujęciu porównawczym wskazuje, że zwięk-
szony budżet na dopłaty otrzyma 10 krajów, w tym 8 krajów z nowych państw 
członkowskich i 2 z dawnych krajów UE. Największy wzrost przyszłego budżetu 
w stosunku do obecnego odnotowano w Chorwacji (92,0%), na Łotwie (32,2%), 
Estonii (26,4%) oraz Litwie (18,6%). W dawnych krajach UE-15 nieco większe 
dotacje na dopłaty otrzymają Portugalia (4,8%) oraz Grecja (2,1%) (tabela 2). 
W odniesieniu do pozostałych krajów członkowskich na kształtowanie zakresu 
pomocy dla rolników należy spojrzeć poprzez pryzmat dotychczasowego pozio-
mu wsparcia. W rolnictwie i na obszarach wiejskich zaszły nowe zjawiska, które 
wymagają głębszej analizy w kontekście dopłat bezpośrednich. Według Eurostatu 
w okresie między 2010 a 2016 rokiem liczba osób kierujących gospodarstwami 
rolnymi spadła z 12,0 mln osób do 10,2 mln osób (15,0%), przy czym 7,0 mln 
(68,6%) osób kierujących tymi gospodarstwami korzystało z płatności obszaro-
wej. W mniejszym zakresie zmiany dotyczyły powierzchni użytków rolnych, któ-
ra spadła odpowiednio z 188,1 mln ha do 181,5 mln ha (3,5%). 
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Tabela 2
Kwoty dopłat bezpośrednich na lata 2021-2027 w porównaniu do lat 2014-
2020 (w mln euro) oraz poziomy płatności na 1 ha użytków rolnych (w euro)

Kraj 
I filar WPR

Wysokość 
dopłat 

bezpośrednich Kraj 
I filar WPR

Wysokość 
dopłat 

bezpośrednich 
2014-
2020

2021-
2027 Procent Na 1 ha w euro 

(w 2020)
2014-
2020

2021-
2027 Procent Na 1 ha w euro 

(w 2020)

Belgia 3651 3399 93,1 383 Litwa 3248 3770 118,6 196

Bułgaria 5336 5552 105,0 229 Luksemburg 247 225 91,1 269

Czechy 6115 5872 96,0 249 Węgry 8891 8538 96,0 251

Dania 6297 5923 94,1 332 Malta 34 32 94,1 640

Niemcy 35594 33762 94,8 298 Holandia 5307 4927 92,8 403

Estonia 1007 1243 126,4 198 Austria 4846 4654 96,0 253

Irlandia 8491 8148 95,9 261 Polska 21147 21239 101,3 218

Grecja 13956 14256 102,1 387 Portugalia 4069 4214 104,8 219

Hiszpania 34061 33481 99,1 244 Rumunia 12393 13372 107,9 196

Francja 52487 50034 95,3 287 Słowenia 954 903 94,6 302

Chorwacja 1296 2489 192,0 × Słowacja 2709 2753 102,7 210

Włochy 26666 24921 93,5 383 Finlandia 3667 3567 97,6 230

Cypr 348 327 93,9 339 Szwecja 4887 4712 96,4 229

Łotwa 1717 2219 132,2 198

Źródło: Dla lat 2014-2020 rozporządzenie PE i Rady nr 1307/2013, dla lat 2021-2027 
– WRF COM (2018) nr 392 final, wysokość dopłat bezpośrednich wg DG AGRI.

W nowym projekcie wyodrębniono rodzaje dopłat bezpośrednich, które mogą 
występować w formie rocznej płatności na kwalifikujący się hektar, zarówno nie-
związanej z wielkością produkcji, jak i związanej z wielkością produkcji. Do płat-
ności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji zaliczono podstawowe 
wsparcie dochodów do celów stabilności, uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodów do celów stabilności, uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych 
rolników oraz dotacje na rzecz klimatu i środowiska. Z kolei do płatności bezpo-
średnich związanych z wielkością produkcji zaliczono wsparcie dochodów zwią-
zane z wielkością produkcji i płatność specyficzna w odniesieniu do bawełny. 

W nowym projekcie rozporządzenia dużo uwagi zwraca się na definicję be-
neficjenta płatności obszarowej, w celu wyeliminowania osób nieuprawnionych 
do pomocy. Definicję ustalają państwa członkowskie w oparciu o takie czynniki 
jak: badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności 
przedsiębiorstwa lub jego włączenie do rejestrów przedsiębiorstw. Ważną zmianą 
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jest ograniczenie możliwości przesuwania środków pomiędzy I a II filarem WPR. 
Dotychczas w ramach mechanizmu alokacji środków można było przesuwać do 
25% z II filaru WPR do I filara WPR. W przyszłym budżecie z jednej puli do dru-
giej będzie można przesunąć tylko 15% [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018]. 

Proponowane na kolejną perspektywę finansową (2021-2027) płatności ob-
szarowe będą zmodernizowane i uproszczone, w celu zapewnienia stabilności 
i proporcjonalnego kształtowania dochodów oraz zapewnienia jednakowej kon-
kurencji na wspólnym rynku rolnym. Płatności bezpośrednie, co do zasady, będą 
kształtowane na jednakowym poziomie w ramach poszczególnych krajów, które 
zostaną określone na podstawie ustalonej koperty finansowej. Jednocześnie prze-
widuje się trzy poziomy płatności, które nie naruszają generalnej jednolitej zasady 
dostępu do dopłat i co jest zgodne z celami Traktatu dotyczącymi WPR.  

W stosunku do małych gospodarstw, uproszczenia będą polegały na wprowa-
dzeniu płatności ryczałtowej, czyli tzw. płatności ograniczającej, co powinno do-
prowadzić do istotnego ograniczenia biurokracji i obciążenia administracyjnego. 
Stosowanie płatności ryczałtowej polegałoby na przeznaczaniu pewnej określonej 
kwoty dla mniejszych gospodarstw w zależności od tego, jakie gospodarstwa zo-
staną za takie uznane. Przykładowo ryczałt dla gospodarstwa o powierzchni 1 ha 
mógłby być taki sam, jak dla gospodarstwa mającego 3 ha. 

W stosunku do gospodarstw określonych jako jednostki towarowe średniej 
wielkości, płatności nie byłyby zmodyfikowane. Jednakże państwa członkowskie 
mogłyby zadecydować o zróżnicowaniu kwoty podstawowego wsparcia dochodu 
na hektar dla różnych grup terytoriów cechujących się podobnymi warunkami 
społeczno-ekonomicznymi lub agronomicznymi. 

Natomiast w stosunku do gospodarstw uzyskujących bardzo wysokie poziomy 
płatności, mają zostać zastosowane zasady degresywności. Komisja Europejska 
proponuje zmniejszenie płatności od wysokości 60 tys. euro (o co najmniej 25% 
w transzy między 60 tys. euro a 75 tys. euro), a następnie wprowadza stopniowe 
progi, tak by górny limit w przypadku płatności wyniósł 100 tys. euro na gospo-
darstwo. Proces zmniejszania płatności będzie uwarunkowany poziomem wyna-
grodzenia za koszty pracy związane z działalnością rolniczą, w tym z płaconymi 
podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne. Wprowadzona zasada degre-
sywności ma zapobiec kumulacji środków w rękach małej grupy osób kierujących 
gospodarstwami rolnymi. Uwolnione kwoty płatności zostaną rozdzielone w każ-
dym państwie członkowskim albo poprzez redystrybucję płatności bezpośrednich 
dla małych i średnich gospodarstw rolnych albo w formie środków skierowanych 
na rozwój obszarów wiejskich.

Kolejną ważną kwestią, której nie rozstrzygnięto w propozycjach nowego bu-
dżetu, jest zmniejszenie zróżnicowania poziomu dopłat bezpośrednich w przeli-
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czeniu na 1 ha użytków rolnych, które to zjawisko występuje nadal w krajach człon-
kowskich. Obecnie średnia dla UE kwota dopłat bezpośrednich określona została 
na poziomie 258 euro/ha. Źródła niższych dopłat, występujących w nowych kra-
jach członkowskich (NUE-12), należy upatrywać w traktatach akcesyjnych, które 
od początku postawiły je w niekorzystnej sytuacji. Występujące zróżnicowania do-
płat obszarowych w skrajnych przypadkach wynoszące jak 1 do 5 (np. Chorwacja 
i Malta), wymagają więc podjęcia bardziej zdecydowanych kroków, zmierzających 
do przyjęcia nowych regulacji w tym zakresie. Nowe ramy WPR przewidują co 
prawda dalszą konwergencję poziomu płatności bezpośrednich między państwami 
członkowskimi, co znalazło wyraz w umiarkowanym wzroście kopert finansowych 
na poszczególne lata. W odniesieniu do podziału płatności bezpośrednich między 
państwa członkowskie, proponuje się, by w przypadku tych państw członkowskich, 
w których płatności bezpośrednie wynoszą mniej niż 90% unijnej średniej, konty-
nuować proces rozpoczęty w okresie 2014–2020 i zlikwidować bieżącą rozbieżność 
w wysokości 50%, aby stopniowo dorównać do poziomu 90%. Wszystkie państwa 
członkowskie będą uczestniczyć w finansowaniu tego procesu konwergencji w po-
staci zewnętrznychej płatności bezpośrednich. Wydaje się, że powyższe zasady nie 
przyczynią się do realizacji zobowiązania Komisji Europejskiej w sprawie zapew-
nienia sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich.

5. Charakterystyka instrumentów finansowych II filaru WPR – 
Rozwój obszarów wiejskich

W nowej perspektywie finansowej pojęcie programu rozwoju obszarów wiejskich 
(PROW) przechodzi do historii, w jego miejsce pojawiają się krajowe plany stra-
tegiczne WPR. Pojęcie planów strategicznych WPR należy interpretować szero-
ko, jako nowy sposób działania obejmujący zarówno płatności bezpośrednie, jaki 
i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie sektorowe oraz wspólną orga-
nizację rynków rolnych. Plany strategiczne przygotowuje każdy kraj członkow-
ski uwzględniający wiele czynników, w tym analizę SWOT, kompleksową ocenę 
potrzeb, plan finansowy, opis struktur zarządzania i koordynacji czy ocenę uwa-
runkowań ex-ante itp. Cele te powinny obejmować konieczność wyraźniejszego 
ukierunkowania WPR na rezultaty, przyspieszenia modernizacji i pogłębienia 
równowagi pod względem gospodarczym, społecznym, środowiskowym i klima-
tycznym. W ten sposób każdy kraj członkowski będzie miał większe możliwości 
wybierania instrumentów i narzędzi do realizacji krajowego planu strategicznego 
WPR [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018]. 

Podstawą kształtowania planów strategicznych w obrębie rozwoju obszarów 
wiejskich jest wprowadzenie nowego pojęcia rodzaju interwencji, zamiast uprzed-
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nio używanych takich pojęć jak osie tematyczne, priorytety, działania czy poddzia-
łania. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby interwencje były określone na 
podstawie obiektywnych i jasnych kryteriów, a ponadto aby były zgodne z rynkiem 
wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń konkurencji. W projekcie rozporządze-
nia KE wyróżniono osiem rodzajów interwencji, które porównano do priorytetów 
występujących w PROW 2014-2020 [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018]. 

Tabela 3Porównanie rodzajów interwencji 2021-2027 w stosunku 
do priorytetów w PROW 2014-2020

Priorytety PROW 2014-2020 Rodzaje interwencji 2021-2027

Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich

Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne 
i inne zobowiązania w dziedzinie 
zarządzania

Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyj ności wszystkich 
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie 
innowacyjnych technologii 
w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami

Ograniczenia naturalne lub inne 
ograniczenia 
specyficzne dla obszaru

Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, 
w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
promowanie dobrostanu zwierząt 
i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Niekorzystne warunki specyficzne dla 
obszaru 
wynikające z określonych obowiązkowych 
wymogów

Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych 
z rolnictwem i leśnictwem Inwestycje

Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym 
i leśnym

Rozpoczęcie działalności przez młodych 
rolników 
i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich

Narzędzia zarządzania ryzykiem

 Współpraca

Wymiana wiedzy i informowanie

Źródło: Dla lat 2014-2020 rozporządzenie PE i Rady nr 1305/2013, 
dla lat 2021-2027 –  WRF COM (2018) nr 392 final.

Planowane na lata 2021-2027 rodzaje interwencji mają w swojej nazwie cha-
rakter bardziej ogólny, zaś ich liczba została ograniczona do ośmiu rodzajów, 
w porównaniu do obecnie realizowanego PROW, który funkcjonuje na 69 działa-
niach i poddziałaniach. Pierwszoplanowe miejsce zajęły zobowiązania środowi-
skowe, klimatyczne i zarządcze, które jako cele priorytetowe przewijają się przez 
cały projekt rozporządzenia. Dużego znaczenia nadaje się problematyce związa-
nej z ograniczeniami naturalnymi oraz niekorzystnymi warunkami funkcjonowa-
nia na obszarach wiejskich (tabela 3). Ponadto państwa członkowskie za odręb-
ny rodzaj interwencji powinny uznać system świadczenia usług doradczych dla 
rolników w zakresie gospodarowania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem. 
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W nowym modelu realizacji WPR uwzględnia się sytuację, która zwiększa sto-
pień pomocniczości państw członkowskich w podejmowaniu decyzji i zarządza-
niu istniejącymi systemami kontroli, dzięki istniejącym przepisom na szczeblu 
Unii. Zasada pomocniczości mówi nam, w jakich sprawach Unia ma pierwszeń-
stwo działania w stosunku do państw członkowskich. Każde państwo na podsta-
wie jasnej oceny swoich potrzeb będzie mogło wybrać konkretne rodzaje inter-
wencji, które uzna za najważniejsze dla realizacji swoich celów szczegółowych. 
Można to interpretować w ten sposób, że nie wszystkie wskazane w rozporzą-
dzeniu rodzaje interwencji muszą być realizowane przez dany kraj członkowski 
[Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018]. 

Tabela 4
Kwoty wsparcia rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich 

w latach 2021-2027 w porównaniu do PROW 2014-2020 (w mln euro)

Kraj
II filar WPR

Kraj 
II filar WPR

2014-2020 2021-2027 Procent 2014-2020 2021-2027 Procent

Belgia 551 470 85,3 Litwa 1613 1366 84,7

Bułgaria 2339 1972 84,3 Luksemburg 100 86 86,0

Czechy 2170 1812 83,5 Węgry 3455 2914 84,3

Dania 629 531 84,4 Malta 99 86 86,8

Niemcy 8218 6930 84,3 Holandia 607 512 84,3

Estonia 726 615 84,7 Austria 3937 3363 85,4

Irlandia 2189 1853 84,6 Polska 10941 9225 84,3

Grecja 4196 3567 85,0 Portugalia 4058 3453 85,1

Hiszpania 8291 7009 84,5 Rumunia 8016 6759 84,3

Francja 9909 8465 85,4 Słowenia 838 716 85,4

Chorwacja 2325 1970 84,7 Słowacja 1890 1594 84,3

Włochy 10430 8892 85,2 Finlandia 2380 2044 85,9

Cypr 132 112 84,8 Szwecja 1745 1481 84,9

Łotwa 969 821 84,7  

Źródło: Dla lat 2014-2020 rozporządzenie PE i Rady nr 1305/2013, 
dla lat 2021-2027 - WRF COM (2018) nr 392 final.

Alokacja finansowa w zakresie II filara WPR, określona w ramach WRF 
w dwóch porównywanych perspektywach finansowych, wskazuje na dość rów-
nomierną redukcję budżetu WPR. Przy określaniu stopnia konwergencji brano 
pod uwagę zmiany jakie zaszły w ostatnich latach na obszarach wiejskich, w tym 
zwłaszcza ubytek użytków rolnych i spadek liczby osób faktycznie prowadzących 
działalność rolniczą (tabela 4). 
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Ustawodawstwo europejskie przewiduje, że Unia dzieli kompetencje w dzie-
dzinie rolnictwa z państwami członkowskimi, tworząc wspólną politykę rolną, 
w  której przewidziano wspólne cele i metody wdrażania. W modelu realizacji 
WPR przedstawionym w projekcie wniosku, KE określa podstawowe założenia 
polityki (cele WPR, rodzaje interwencji, podstawowe wymogi, spodziewane re-
zultaty). Natomiast odpowiedzialność spoczywa w większej mierze na państwach 
członkowskich, które są w znacznym zakresie rozliczane ze sposobu realizacji 
celów i uzgodnionych rezultatów końcowych. Przyjęte przez Wspólnotę fundu-
sze unijne były w kolejnych perspektywach finansowych realizowane zgodnie 
z zasadą zarządzania, dzielonego między państwami członkowskimi a Komisję 
Europejską. Przykładowo w perspektywie finansowej 2006-2013 środki wspar-
cia obszarów wiejskich ustalane były jak 80% fundusze EFRROW do 20% środki 
własne kraju. W obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) udział EFRROW 
został obniżony do 63,6%, co wymagało większego zaangażowania środków ze 
strony państw członkowskich. W czekającym nas okresie realizacji WPR warunki 
udziału państw ulegają dalszemu pogorszeniu z uwagi na fakt, że maksymalny 
wkład EFRROW wynosić będzie 43,0% kwalifikowalnych wydatków publicznych. 
Minimalny udział EFRROW może spaść nawet do 20%.  

Jako zasadę przyjęto, że państwa członkowskie rekompensują jedynie benefi-
cjentom koszty poniesione i dochody utracone w wyniku podjętych zobowiązań 
oraz koszty transakcyjne. W ramach rodzajów interwencji, państwa członkowskie 
zapewniają wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, które wykraczają poza wy-
mogi podstawowe w zakresie zarządzania i normy dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska. Natomiast nie rekompensują działań wykraczających poza 
minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów, środków ochrony roślin oraz 
dobrostanu zwierząt oraz jeśli wykraczają poza warunki w zakresie utrzymywania 
użytków rolnych [Wniosek rozporządzenia PE i Rady 2018]. 

Od tak generalnie ustanowionych zasad istnieją odstępstwa polegające na tym, 
że maksymalny wkład EFRROW rośnie do 70% kwalifikowalnych wydatków pu-
blicznych w regionach najbardziej oddalonych lub w regionach słabo rozwinię-
tych oraz do 65% w regionach z ograniczeniami naturalnymi. 

Dodatkową cechą rodzajów interwencji WPR jest obligatoryjne przyjęcie mak-
symalnych kwot płatności, które należy przeznaczyć na wskazane cele. I tak co 
najmniej 5% całkowitego wkładu EFRROW rezerwuje się na program LEADER, 
co najmniej 30% na osiągnięcie celów szczegółowych dotyczących środowiska 
i klimatu oraz maksymalnie 4% na finansowanie działań w zakresie pomocy tech-
nicznej. Do swobodnej dyspozycji EFRROW dla krajów członkowskich pozostaje 
około 60% środków określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych [Wniosek 
rozporządzenia PE i Rady 2018]. 
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6. Uwagi końcowe

Przyjęty w 2018 r. projekt rozporządzenia KE w ramach WRF w sprawie nowej 
perspektywy finansowej 2021-2027 oznacza zupełnie nowy etap (model) rozwoju 
Wspólnej Polityki Rolnej. Wśród cech pozytywnych należy podkreślić, że cha-
rakterystyczną zaletą Wieloletnich Ram Finansowych jest, że przyjęte przez PE 
i Radę rozporządzenia są przez kolejnych siedem lat traktowane jako stałe i nie 
podlegają zmianie. Kolejną cechą jest, ze założenia nowego planu strategicznego 
WPR znalazły się w projekcie jednego dokumentu prawnego, obejmującego za-
równo płatności bezpośrednie, jak i rozwój obszarów wiejskich, zamiast uprzed-
nio funkcjonujących dwóch odrębnych rozporządzeń PE i Rady. Podstawową 
ideą nowej WPR jest, aby cele ogólne i szczegółowe zostały określone przez ro-
dzaje interwencji, które znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumentach opraco-
wanych przez państwa członkowskie. Odnośnie dopłat bezpośrednich proponuje 
się wprowadzić z jednej strony opłaty ryczałtowe skierowane do mniejszych go-
spodarstw rolnych (płatności ograniczające), z drugiej zaś strony proponuje się 
wprowadzić zasadę degresywności, aby zmniejszyć kwoty płatności bezpośred-
nich w stosunku do gospodarstw uzyskujących wysokie kwoty płatności (od 60 
do 100 tys. euro). Środki na rozwój obszarów wiejskich mają być bardziej ukie-
runkowane, przy uwzględnieniu lokalnych warunków i potrzeb określonych ce-
lami strategicznymi. Dość istotnie maleje wkład EFRROW z 63,6% do 43,0%, co 
pociąga za sobą wzrost zaangażowania państw członkowskich. Przyjęta zasada 
pomocniczości czyni państwa członkowskie w większej mierze odpowiedzialne 
za stosowanie rodzajów interwencji WPR, a jednocześnie zapewnia państwom 
członkowskim pewien poziom elastyczności w przydzielaniu alokacji na rodzaje 
interwencji.
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STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące poziomu finansowania WPR na lata 
2021-2027, w porównaniu do obecnej perspektywy finansowej. Na WPR planuje się prze-
znaczyć 365 mld euro, z tej kwoty 265,2 mld euro na płatności bezpośrednie i 78,8 mld 
euro na rozwój obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie będą oparte na formule ry-
czałtowej dla małych gospodarstw rolnych (płatności ograniczające), zaś dla jednostek 
uzyskujących duże poziomy płatności będzie wprowadzona zasada degresywności. Do-
płaty bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich przyjmą postać rodzajów interwencji, 
w ramach krajowych planów strategicznych WPR. Przyjęte zasady pomocniczości nadały 
państwom członkowskim więcej kompetencji i uczyniły odpowiedzialne za stosowanie 
rodzajów interwencji WPR. Jednocześnie malejący wkład EFRROW z 63,6% do 43,0%, 
spowoduje wzrost zaangażowanie państw członkowskich.
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SUMMARY

The study presents data on the level of CAP funding for 2021-2027, compared to the 
current financial perspective. It is planned to allocate EUR 365 billion for the CAP, of 
which EUR 265.2 billion for direct payments and EUR 78.8 billion for rural develop-
ment. Direct payments will be based on a flat-rate formula for small farms (restrictive 
payments), while the degressive principle will be introduced for units receiving high levels 
of payment. Direct payments and rural development will take the form of types of inte-
rvention as part of the CAP’s national strategic plans. The subsidiarity principles adopted 
have given Member States more competence and have been responsible for applying the 
types of CAP intervention. At the same time, the decreasing EAFRD contribution from 
63.6% to 43.0% will increase the involvement of Member States.
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