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System of direct payments in Poland in the context of solutions
applied in the European Union
Synopsis. Celem niniejszego artykuáu jest zaprezentowanie systemu páatnoĞci bezpoĞrednich w Polsce
w kontekĞcie rozwiązaĔ stosowanych w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono krótko ewolucjĊ
páatnoĞci bezpoĞrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zaprezentowano podstawowe informacje
na temat modeli páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w Unii Europejskiej oraz szczegóáowo
scharakteryzowano system páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujący w Polsce. NastĊpnie dokonano
próby okreĞlenia zalet i wad poszczególnych systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w
UE z perspektywy Polski.
Sáowa kluczowe: páatnoĞci bezpoĞrednie, wspólna polityka rolna, system páatnoĞci jednolitej, system
jednolitej páatnoĞci 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.

WstĊp
Od początku lat dziewiĊüdziesiątych zauwaĪyü moĪna zmniejszenie znaczenia
instrumentów taryfowych i cen instytucjonalnych na rzecz instrumentów wsparcia
bezpoĞredniego, zwáaszcza páatnoĞci bezpoĞrednich, które w coraz wiĊkszym stopniu
niezwiązane są z wielkoĞcią aktualnej produkcji (decoupling). Wzrost znaczenia páatnoĞci
bezpoĞrednich dla rolników w wydatkach skierowanych na realizacjĊ Wspólnej Polityki
Rolnej táumaczyü moĪna ich stosunkowo niskimi kosztami transakcyjnymi, dąĪeniem do
upraszczania WPR, silnym wpáywem lobby rolniczego, zainteresowanego przede
wszystkim wspieraniem dochodów rolniczych, oraz specyficzną „grą ze ĝwiatową
Organizacją Handlową”, wykazującą, Īe niezwiązane páatnoĞci bezpoĞrednie (decoupled
direct payments) nie znieksztaácają warunków handlu miĊdzynarodowego [Wilkin 2008].
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Celem niniejszego artykuáu jest zaprezentowanie systemu páatnoĞci bezpoĞrednich w
Polsce w kontekĞcie rozwiązaĔ stosowanych w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono
krótko ewolucjĊ páatnoĞci bezpoĞrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
zaprezentowano podstawowe informacje na temat modeli páatnoĞci bezpoĞrednich
obowiązujących w Unii Europejskiej oraz szczegóáowo scharakteryzowano system
páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujący w Polsce. NastĊpnie dokonano próby okreĞlenia
zalet i wad poszczególnych systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w UE z
perspektywy naszego kraju oraz przedstawiono wnioski koĔcowe.

Ewolucja páatnoĞci bezpoĞrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
PáatnoĞci bezpoĞrednie (direct payments) wprowadzone zostaáy 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 byáo
bowiem zachowanie dotychczasowego poziomu dochodów producentów rolnych przy
jednoczesnym ograniczaniu produkcji. Miaáo to zostaü osiągniĊte w wyniku zmiany
kierunku wsparcia z subwencjonowania cen rolnych na bezpoĞrednie subwencjonowanie
dochodów. W ramach WPR po raz pierwszy zastosowano wiĊc zasadĊ rozdzielnoĞci
polegającą na oddzieleniu wsparcia dochodów rolniczych od wielkoĞci produkcji. Zasada ta
daáa równieĪ moĪliwoĞü áatwiejszego transferu nadwyĪki ekonomicznej do sektora rolnego
bez koniecznoĞci udziaáu w tym procesie mechanizmu rynkowego. Zmiany te pozwoliáy na
czĊĞciową moĪliwoĞü rynkowej regulacji podaĪy, zabezpieczając jednoczeĞnie dochody
producentów rolnych i zmniejszając ceny. Kolejna reforma WPR, tzw. Agenda 2000,
spowodowaáa dalsze obniĪenie cen gwarantowanych/interwencyjnych oraz zwiĊkszanie
wysokoĞci páatnoĞci bezpoĞrednich. Ustalenia nastĊpnej reformy WPR z Luksemburga z
2003 roku okreĞliáy natomiast ksztaát Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2007-2013 i
wpáynĊáy w istotny sposób równieĪ na páatnoĞci bezpoĞrednie [Bajek i in. 2007].
Zasadniczym elementem reformy byáo pozostawienie zasady rozdzielnoĞci (decoupling).
WiąĪe siĊ to z tym, iĪ wiĊkszoĞü dotychczasowych páatnoĞci bezpoĞrednich, które
specyficzne byáy dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, zastąpiona zostaáa
systemem jednolitej páatnoĞci (Single Payment Scheme, SPS), która nie zaleĪy od
wielkoĞci produkcji. Przyczyniü siĊ to ma do zwiĊkszenia orientacji prorynkowej
i pozostawia rolnikom wiĊkszy zakres swobody w podejmowaniu decyzji odnoĞnie
dostosowania wielkoĞci i struktury produkcji do sygnaáów páynących z rynku. PáatnoĞci
bezpoĞrednie nie zostaáy zatem powiązane z koniecznoĞcią prowadzenia okreĞlonej
produkcji rolnej, a wypáata Ğrodków pieniĊĪnych ustalona zostaáa na podstawie danych
historycznych z okresu referencyjnego. RównoczeĞnie páatnoĞci bezpoĞrednie gwarantowaü
mają utrzymanie dochodów producentom rolnym na poziomie zbliĪonym do parytetowego.
Do innych zasadniczych celów tej reformy zaliczyü miĊdzy innymi naleĪy zmniejszenie
kwot páatnoĞci bezpoĞrednich dla najwiĊkszych gospodarstw na rzecz wzmocnienia dziaáaĔ
na rzecz wsi (zasada modulacji), wprowadzenie dyscypliny finansowej, która nie pozwala
na wzrost wydatków budĪetowych na WPR powyĪej przyjĊtych limitów, czy zwiĊkszenie
zakresu i poziomu wsparcia dla obszarów wiejskich. Ponadto reforma ta wprowadziáa
zasadĊ wzajemnej zgodnoĞci (cross-compliance). Rolnictwo postrzegane jest coraz czĊĞciej
jako dziaáalnoĞü, która jest niezbĊdna do utrzymania wiejskiego krajobrazu oraz wiejskiej
przestrzeni produkcyjnej [Uniwersalna... 2007]. Kontynuacją reformy z Luksemburga byáy
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reforma WPR w 2004 roku, która objĊáa sektor tytoniu, chmielu, baweány i oliwy z oliwek,
reforma w roku 2005 dotycząca sektora cukru, a takĪe reforma rynku owoców i warzyw w
roku 2007. Reformy te miaáy na celu ujednolicenie form wsparcia w kierunku
niezwiązanym z wielkoĞcią produkcji. Kolejną reformą byáo porozumienie (ang. Health
Check) osiągniĊte w listopadzie 2008 roku. W jego ramach przyjĊte zostaáy dziaáania
mające na celu oddzielenie wszystkich form wsparcia bezpoĞredniego od produkcji do 2012
roku [Reforma... 2008].

Modele páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujące w Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej zasadniczo wyróĪniü moĪna dwa modele páatnoĞci
bezpoĞrednich, w ramach których moĪliwe jest uzyskanie wsparcia. Pierwszy model to
system páatnoĞci jednolitej (Single Payment Scheme). System ten obowiązuje w krajach
UE-15 oraz niektórych innych krajach czáonkowskich, tj. na Malcie i w Sáowenii. W jego
ramach wyróĪnia siĊ trzy modele páatnoĞci: regionalny, historyczny i hybrydowy
(mieszany). System páatnoĞci jednolitej (SPS) zastąpiá wiĊkszoĞü dotychczasowych
páatnoĞci2, które specyficzne byáy dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. PáatnoĞü
ta oddzielona zostaáa od struktury i wielkoĞci produkcji, ale aby ją otrzymaü rolnicy muszą
speániü szereg wymagaĔ. Wymagania te dotyczą przede wszystkim utrzymania gruntów
wchodzących w skáad gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z ochroną
Ğrodowiska (Good Agricultural and Enviroment Conditions, GAEC)3 oraz podstawowych
wymogów z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements, SMR)4.
Wymagania te skáadają siĊ na jeden mechanizm noszący wspólną nazwĊ wymogów
wzajemnej zgodnoĞci (ang. cross-compliance), który uzaleĪnia wysokoĞü páatnoĞci
bezpoĞrednich oraz niektórych páatnoĞci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 od speániania przez rolników okreĞlonych wymagaĔ i norm. CharakterystykĊ modeli
páatnoĞci bezpoĞrednich zaprezentowano w tabeli 1.
W nowych paĔstwach czáonkowskich UE (poza Maltą i Sáowenią) obowiązuje
natomiast system jednolitej páatnoĞci obszarowej (ang. SAPS, Single Area Payment
Scheme), który jest uproszczoną formą systemu páatnoĞci bezpoĞrednich. W ramach tego
systemu wsparcie finansowe wypáacane jest na 1 ha uĪytków rolnych, które na dzieĔ 30
czerwca 2003 roku utrzymywane byáy w dobrej kulturze rolnej. PáatnoĞci w ramach SAPS
uzupeániane byü mogą do 2012 roku krajowymi páatnoĞciami uzupeániającymi, które
finansowane są z budĪetu krajowego w wysokoĞci do 30% páatnoĞci stosowanych w
krajach UE-15 na dzieĔ 30 kwietnia 2004 roku.
WysokoĞü takiego wsparcia nie moĪe byü jednak wyĪsza od poziomu páatnoĞci w
krajach UE-15. PodkreĞliü naleĪy, Īe paĔstwa Wspólnoty, w których obowiązuje SAPS,
wyznaczają stawkĊ jednolitej páatnoĞci obszarowej wypáacanej na 1 ha na podstawie ilorazu
rocznej krajowej koperty finansowej przypadającej na dany kraj oraz powierzchni
referencyjnej, okreĞlającej powierzchniĊ uĪytków rolnych danego kraju. Roczna krajowa
2

Aby utrzymaü produkcjĊ rolną w niektórych regionach, tam gdzie ma to znaczenie z uwagi na kwestie spoáeczne,
ekonomiczne lub Ğrodowiskowe, paĔstwa czáonkowskie mogą zachowaü czĊĞü páatnoĞci związanych z produkcją,
[Rozporządzenie... 2009].
3
Wymagania te okreĞlone zostaáy w zaáączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009 [Rozporządzenie... 2009].
4
Wymagania te okreĞlone zostaáy w zaáączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009 [Rozporządzenie... 2009].
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koperta finansowa wyznaczana jest natomiast na podstawie historycznej wielkoĞci
produkcji z lat 1989-1991 lub plonu referencyjnego dla zbóĪ z lat 1986-1991.
Warto zaznaczyü, Īe w ramach SAPS istnieje równieĪ moĪliwoĞü stosowania páatnoĞci
z tytuáu produkcji cukru oraz z tytuáu produkcji owoców i warzyw (páatnoĞü do
pomidorów). Wsparcie to przysáuguje tym rolnikom, którzy w roku gospodarczym
2006/2007 dostarczali buraki cukrowe lub pomidory do przetworzenia. Ponadto kraje, w
których obowiązuje SAPS, mogą realizowaü przejĞciowe páatnoĞci do owoców miĊkkich
oraz wsparcie specjalne.
Tabela 1. Modele páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujące w Unii Europejskiej
Table 1. Models of direct payments obligatory in the European Union
System páatnoĞci jednolitej (SPS, Single Payment Scheme)
stosowany w krajach UE-15 oraz na Malcie i w Sáowenii
System regionalny

System historyczny

System hybrydowy (mieszany)

- uprawnienia ustalane w
oparciu o páatnoĞci uzyskiwane
przez wszystkich rolników w
okresie referencyjnym z lat
2000-2002
- jednakowa wysokoĞü stawek
dla wszystkich gospodarstw w
danym regionie/kraju
- model stosowany na Malcie i
w Sáowenii

- uprawnienia ustalane w oparciu
o páatnoĞci uzyskiwane przez
danego rolnika w okresie
referencyjnym z lat 2000-2002
- róĪnice w wysokoĞci stawek
páatnoĞci miĊdzy gospodarstwami
w zaleĪnoĞci od historycznej
struktury produkcji
- model páatnoĞci stosowany w
Austrii, Belgii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Portugalii, Wielkiej Brytanii
(Szkocji i Walii) oraz we
Wáoszech

- uprawnienia ustalane w oparciu o
páatnoĞci uzyskiwane przez
wszystkich rolników w okresie
referencyjnym z lat 2000-2002 oraz
uprawnienia ustalane w oparciu o
páatnoĞci uzyskiwane przez danego
rolnika w okresie referencyjnym z lat
2000-2002
- wyróĪnia siĊ model statyczny
(niezmienny) oraz dynamiczny
(zmierzający do stawki jednolitej)
- model hybrydowy statyczny
stosowany jest w Luksemburgu,
Szwecji, Wielkiej Brytanii (Irlandia
Póánocna)
- model hybrydowy dynamiczny
stosowany jest w Danii, Finlandii,
Niemczech, Wielkiej Brytanii
(Anglia)

W ramach systemu páatnoĞci jednolitych (SPS) wyróĪnia siĊ równieĪ:
- przejĞciowe páatnoĞci z tytuáu produkcji owoców i warzyw
- wsparcie specjalne
- inne mechanizmy wsparcia w niektórych sektorach, np. baweány, ryĪu, roĞlin biaákowych, miĊsa baraniego i
koziego, woáowiny i cielĊciny
System jednolitej páatnoĞci obszarowej (SAPS, Single Area Payment Scheme)
stosowany tylko w nowych paĔstwach czáonkowskich UE, w tym równieĪ w Polsce (poza Maltą i Sáowenią)
Krajowe páatnoĞci
uzupeániające

PáatnoĞci oddzielne
- z tytuáu produkcji cukru,
- z tytuáu produkcji
owoców i warzyw

PáatnoĞci z tytuáu
owoców miĊkkich

Wsparcie specjalne

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie materiaáów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W krajach UE-15 system kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodnoĞci
wdraĪany byá stopniowo i obowiązuje w peáni od 2007 roku. Dla nowych krajów
czáonkowskich UE, w tym równieĪ dla Polski, mechanizm ten byá początkowo ograniczony
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do kontroli przestrzegania utrzymywania gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z
ochroną Ğrodowiska [Ustawa... 2007; Rozporządzenie... 2009], które w wyniku przeglądu
WPR (Health Check) uzupeániono od 2010 roku o nowe normy dotyczące zachowania
charakterystycznych elementów krajobrazu, pozwoleĔ wodnoprawnych oraz tworzenia
i/lub utrzymania siedlisk. W Polsce od początku 2009 roku obowiązują wymogi wzajemnej
zgodnoĞci z obszaru A, od 2011 roku obowiązywaü bĊdą wymogi z obszaru B, natomiast
wymagania z obszaru C wdroĪone mają zostaü w 2013 roku [Wymogi... 2010].
Wymagania wzajemnej zgodnoĞci dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są w
Polsce czymĞ nowym. Stosowne przepisy funkcjonowaáy juĪ w prawodawstwie krajowym,
jednak nie byáy one do tej pory powiązane z páatnoĞciami bezpoĞrednimi. Realizacja tych
przepisów jest aktualnie obowiązkowa dla wszystkich gospodarstw, a ich nieprzestrzeganie
skutkuje redukcją páatnoĞci bezpoĞrednich adekwatnie do wystĊpujących naruszeĔ.
Kontrole w obszarze ochrony Ğrodowiska naturalnego przeprowadzane są przez sáuĪby
kontrolne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w obszarze identyfikacji i
rejestracji zwierząt przez sáuĪby Inspekcji Weterynaryjnej.

System páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujący w Polsce
Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej rolnicy z Polski objĊci zostali
systemem wsparcia dochodów rolniczych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W wyniku
negocjacji akcesyjnych wprowadzono w Polsce páatnoĞci bezpoĞrednie w postaci tzw.
uproszczonego systemu páatnoĞci do gruntów rolnych (SAPS), które udzielane są
proporcjonalnie do powierzchni upraw, a nie zaleĪą od wielkoĞci produkcji rolniczej. Od
momentu ich pierwszej wypáaty, a wiĊc od 2004 roku, páatnoĞci te ulegają stopniowemu
zwiĊkszeniu do poziomu dopáat stosowanych w krajach UE-15 na dzieĔ 30 kwietnia 2004
roku (tzw. zasada phasing-in)5. Jednolite páatnoĞci obszarowe uzupeániane są krajowymi
páatnoĞciami uzupeániającymi (ang. Complementary National Direct Payments) w
maksymalnie dopuszczalnej przepisami wspólnotowymi wielkoĞci, a wiĊc do poziomu 30%
páatnoĞci stosowanych w krajach UE-15.
WysokoĞü páatnoĞci bezpoĞrednich uzyskiwanych przez polskich producentów rolnych
wzrasta corocznie i w 2010 roku po raz pierwszy wyniesie 100% poziomu wsparcia
uzyskiwanego przez rolników UE-15 na dzieĔ 30 kwietnia 2004 roku (70% stanowi
páatnoĞü z budĪetu UE, a 30% krajowe páatnoĞci uzupeániające). W tym roku nastąpi zatem
zniwelowanie róĪnic w poziomie wsparcia wynikających z zastosowania okresu
przejĞciowego. Nie oznacza to jednak, Īe polscy producenci rolni otrzymają wsparcie na
poziomie rolników z krajów europy zachodniej, co spowodowane jest róĪnicami w
poziomie przyjĊtych plonów referencyjnych.
Jednolita páatnoĞü obszarowa przyznawana jest polskim producentom rolnym w
ramach przejĞciowego uproszczonego systemu wsparcia dochodów. System ten
obowiązywaü bĊdzie w Polsce do koĔca 2013 roku. Uzupeániająca páatnoĞü podstawowa
przysáuguje natomiast rolnikowi, który w danym roku speánia okreĞlone warunki do
przyznania jednolitej páatnoĞci obszarowej. W ramach tej páatnoĞci wsparcie udzielane jest
do nastĊpujących kategorii gruntów:

5

Zasada phasing-in polega na stopniowym dochodzeniu do peánych páatnoĞci
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x

powierzchni upraw roĞlin, które uprawiane są w plonie gáównym, a do których
zostaáa przyznana jednolita páatnoĞü obszarowa (np. zboĪa, roĞliny oleiste, roĞliny
wysokobiaákowe, roĞliny strączkowe, roĞliny motylkowate drobnonasienne,
konopie na wáókno),
x powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roĞlin,
x powierzchni uprawy traw na trwaáych uĪytkach zielonych przeznaczonych na susz
paszowy,
x powierzchni upraw roĞlin przeznaczonych na materiaá siewny kategorii elitarny i
kwalifikowany.
W ramach krajowych uzupeániających páatnoĞci obszarowych wyróĪniü ponadto
moĪna páatnoĞü do powierzchni upraw chmielu (páatnoĞü niezwiązana z produkcją) oraz
páatnoĞü zwierzĊcą, a wiec páatnoĞü do powierzchni roĞlin przeznaczonych na paszĊ, które
uprawiane są na trwaáych uĪytkach zielonych. Kolejna páatnoĞü z tytuáu produkcji owoców
i warzyw (páatnoĞü do pomidorów) oraz przejĞciowe páatnoĞci z tytuáu produkcji owoców
miĊkkich (truskawki i maliny) wprowadzone zostaáy w 2008 roku w wyniku
przeprowadzonej w 2007 roku reformy WPR na rynku owoców i warzyw. PáatnoĞü do
pomidorów posiada charakter historyczny (nie jest związana z bieĪącą produkcją) i
stosowana bĊdzie do koĔca 2013 roku. Natomiast przejĞciowe páatnoĞci z tytuáu produkcji
owoców miĊkkich przysáugują do powierzchni uprawy truskawek i malin, a producent
rolny chcąc skorzystaü z tej formy wsparcia musi zawrzeü stosowną umowĊ dotyczącą
przetwarzania z zatwierdzonym przetwórcą owoców miĊkkich. Wsparcie to realizowane
bĊdzie do koĔca 2012 roku. Od 2006 roku z budĪetu unijnego wypáacana jest takĪe
páatnoĞü cukrowa, która wprowadzona zostaáa w celu rekompensowania plantatorom
buraków spadku przychodów, jaki powoduje reforma rynku cukru obowiązująca od 1 lipca
2006 roku. PáatnoĞü cukrowa przysáuguje rolnikowi, który speánia w danym roku kryteria
otrzymania jednolitej páatnoĞci obszarowej, záoĪyá wniosek o przyznanie tej páatnoĞci, a
takĪe zawará z producentem cukru umowĊ dostawy buraków cukrowych na rok
gospodarczy 2006/2007 albo na rok gospodarczy 2005/2006 zawará umowĊ dostawy
buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekáa siĊ w roku gospodarczym
2006/2007 kwoty. PáatnoĞü ta posiada, zatem charakter páatnoĞci historycznej, niezwiązanej
z bieĪącą produkcją. Wsparcie to realizowane bĊdzie do koĔca 2013 roku.
W związku z wejĞciem w Īycie w 2010 roku postanowieĔ koĔczących przegląd
Wspólnej Polityki rolnej (Health Check) w zakresie páatnoĞci bezpoĞrednich istnieje
moĪliwoĞü wykorzystania do 10% Ğrodków finansowych przeznaczonych na jednolite
páatnoĞci obszarowe na wsparcie specjalne. Polska w ramach wsparcia specjalnego w 2010
roku stosuje specjalną páatnoĞü obszarową do powierzchni upraw roĞlin strączkowych i
motylkowatych drobnonasiennych oraz páatnoĞü do krów i owiec utrzymywanych w
gospodarstwach poáoĪonych na obszarach wraĪliwych pod wzglĊdem gospodarczym i
Ğrodowiskowym, które posiadają wyjątkowe niedogodnoĞci z tego tytuáu. Wypáata Ğrodków
specjalnych zasadniczo nie wpáynie na stawkĊ jednolitej páatnoĞci obszarowej w Polsce,
poniewaĪ kraj nasz uzyskaá w toku przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej dodatkowe Ğrodki
finansowe w wysokoĞci okoáo 30 mln euro rocznie na lata 2010-2012. Przegląd Wspólnej
Polityki rolnej doprowadziá równieĪ do zmiany w zakresie norm Dobrej Kultury Rolnej
zgodnej z ochroną Ğrodowiska (koniecznoĞü zachowania charakterystycznych elementów
krajobrazu, pozwoleĔ wodnoprawnych oraz tworzenia i/lub utrzymania siedlisk) oraz
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wymogów wzajemnej zgodnoĞci (zakaz dziaáaĔ mogących negatywnie wpáynąü na cele
ochrony obszaru Natura 2000).
Tabela 1. Wybrane zalety i wady systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących 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 páatnoĞci jednolitej SPS

System jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS

- uprawnienia do wsparcia ustalane w oparciu o
páatnoĞci uzyskiwane przez producentów rolnych w
okresie referencyjnym
- duĪa róĪnorodnoĞü systemów wsparcia (model
regionalny, model historyczny, model hybrydowy)
- utrzymywanie tzw. rezerwy krajowej, dziĊki której
rolnicy rozpoczynający dopiero swoją dziaáalnoĞü po
wyznaczonym okresie referencyjnym i którzy nie
otrzymali Īadnych páatnoĞci bezpoĞrednich mogą
otrzymaü kwoty referencyjne
- uzyskanie pomocy uzaleĪnione od speániania
szeregu wymagaĔ z zakresu dobrej kultury rolnej i
zasady wzajemnej zgodnoĞci, tzw. cross-compliance,
a w przypadku ich niewypeániania nakáadane na
rolników okreĞlone sankcje

- brak obowiązku ze strony producentów rolnych
speániania od razu wszystkich wymagaĔ z zakresu
zasady wzajemnej zgodnoĞci
- wprowadzenie i stosowanie tylko niektórych
elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania i
Kontroli (IACS), co ma przyczyniü siĊ do obniĪenia
wydatków w pierwszych latach czáonkostwa w UE i
uáatwiü prace związane z wdroĪeniem i
funkcjonowaniem systemu páatnoĞci
- niezwiązanie páatnoĞci z produkcją pozwala peániej
wykorzystaü potencjaá sektora rolnego (wszyscy
rolnicy mogą skorzystaü z páatnoĞci hektarowych,
nawet ci, którzy uprawiają roĞliny nieobjĊte
páatnoĞciami w ramach WPR )
- brak koniecznoĞci odáogowania ziemi
páatnoĞci
bezpoĞrednie
nie
podlegają
mechanizmowi modulacji oraz mechanizmowi
dyscypliny finansowej
- mniejszy stopieĔ skomplikowania systemu
- niĪsze koszty funkcjonowania systemu

Wady
System páatnoĞci jednolitej SPS

System jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS

- system wspiera tylko niektóre kierunki produkcji i
nie wszystkie w jednakowym stopniu
- stopniowe zmniejszanie wysokoĞci páatnoĞci w
ramach mechanizmu modulacji
funkcjonowanie
mechanizmu
dyscypliny
finansowej, który opiera siĊ na redukcji páatnoĞci
bezpoĞrednich, w przypadku, kiedy prognozy
wydatków WPR przekroczyáyby limit wydatków
- duĪy stopieĔ skomplikowania systemu
- duĪe koszty administrowania systemem

- rolnicy nie otrzymują páatnoĞci wedáug
indywidualnej (historycznej) produkcji gospodarstwa,
ale na podstawie uĪytkowanej rolniczo powierzchni i
stawek na 1 ha powierzchni ustalonych na poziomie
danego kraju
- wysokoĞü páatnoĞci uzaleĪnione od powierzchni
gospodarstwa moĪe hamowaü przemiany struktury
agrarnej
- skierowanie páatnoĞci równieĪ do stosunkowo
maáych gospodarstw rolnych produkujących gáównie
na wáasne potrzeby moĪe skutkowaü tym, iĪ
otrzymywane Ğrodki przeznaczane są na bieĪącą
konsumpcjĊ, a nie na inwestycje
- system sprzyja wzrostowi cen ziemi, przez co moĪe
np. utrudniaü wejĞcie máodych rolników do sektora
rolnego
- dopáaty bezpoĞrednie mogą byü wypáacane osobom
niezwiązanym z rolnictwem

ħródáo: opracowanie wáasne
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Rolnicy ubiegający siĊ o przyznanie jednolitej páatnoĞci obszarowej, páatnoĞci
cukrowej, páatnoĞci do owoców miĊkkich, páatnoĞci do pomidorów oraz wsparcia
specjalnego zobowiązani są przestrzegaü stosownych norm i wymogów w zakresie
wzajemnej zgodnoĞci przez caáy rok kalendarzowy [Agencja... 2010].

Zalety i wady systemów páatnoĞci bezpoĞrednich obowiązujących w
Unii Europejskiej z perspektywy Polski
Nowe paĔstwa czáonkowskie UE, w tym Polska miaáy dwie moĪliwoĞü wyboru
wydatkowania páatnoĞci bezpoĞrednich. Pomoc wypáacana byü mogáa na podstawie
indywidualnych wniosków dotyczących róĪnych systemów pomocy bezpoĞredniej w
ramach WPR (system standardowy) albo zastosowany mógá byü tzw. system uproszczony
[KrzyĪanowski 2009]. Wybrane zalety i wady systemów páatnoĞci bezpoĞrednich
obowiązujących w Unii Europejskiej z perspektywy Polski przedstawiono w tabeli 2.
Zastąpienie wiĊkszoĞci dotychczasowych páatnoĞci bezpoĞrednich, które byáy
charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, systemem páatnoĞci
jednolitej SPS lub systemem jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS zwiĊksza orientacjĊ
prorynkową i pozostawia producentom rolnym wiĊkszy zakres swobody w dostosowaniu
wielkoĞci i struktury produkcji do wymagaĔ rynku. KaĪdy z przedstawionych systemów
wsparcia posiada swoje zalety i wady, co zaprezentowano w tabeli 2. Nadmieniü naleĪy, Īe
kraje UE-15 zobowiązane byáy do wdroĪenia systemu páatnoĞci jednolitej SPS najpóĨniej
do koĔca 2006 roku. Nowe kraje czáonkowskie, w tym Polska muszą co prawda docelowo
wprowadziü ten system páatnoĞci, jednak w okresie przejĞciowym mogą stosowaü, i
wiĊkszoĞü z nich stosuje, uproszczony system jednolitej páatnoĞci obszarowej SAPS (poza
Maltą i Sáowenią.

Wnioski
PáatnoĞci bezpoĞrednie pozostawiają producentom rolnym wiĊkszy zakres swobody w
dostosowaniu wielkoĞci i struktury produkcji do wymagaĔ rynku. W ramach systemu
páatnoĞci jednolitej dopáaty bezpoĞrednie róĪnicowane są w zaleĪnoĞci od páatnoĞci
uzyskiwanych przez rolnika w okresie referencyjnym. Istnieje ponadto duĪą róĪnorodnoĞü
systemów wsparcia (model regionalny, historyczny, mieszany), a páatnoĞci te uzaleĪnione
są od speániania szeregu wymagaĔ z zakresu dobrej kultury rolnej i zasady wzajemnej
zgodnoĞci. System páatnoĞci jednolitej SPS nie wspiera jednak wszystkich kierunków
produkcji i nie w jednakowym stopniu.
W wiĊkszoĞci nowo przyjĊtych krajów do Unii Europejskiej, w tym równieĪ w Polsce
(poza Maltą i Sáowenią) wprowadzono jednak uproszczony system páatnoĞci do gruntów
rolnych (SAPS). NajwaĪniejsze zalety i wady tego systemu wymienione są w tabeli 2.
PáatnoĞci bezpoĞrednie wspierają dochody unijnych producentów rolnych w ramach
omówionych dwóch systemów. Pomimo wystĊpujących róĪnic pomiĊdzy nimi oraz ich
zalet i wad, funkcjonowanie kaĪdego z nich przyczyniaü siĊ ma do wzrostu
konkurencyjnoĞci sektora rolnego w samej Unii Europejskiej, jak równieĪ poza nią.

200

Literatura
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [2010]. [Tryb dostĊpu:] www.arimr.gov.pl. [Data odczytu:
10.04.2010].
Bajek P., Chmielewska-Gil W., Jaworowska E., Giejbowicz E., PoĞlednik A., Woáek T. [2007]: WPR.
Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
FAPA, Warszawa.
KrzyĪanowski J.T. [2009]: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa.
PáatnoĞci bezpoĞrednie. Ewolucja páatnoĞci bezpoĞrednich w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej. [Tryb
dostĊpu:] http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnoscibezposrednie. [Data odczytu: 10-04-2010].
PoĞlednik A. [2009]: Wpáyw kursu euro na wysokoĞü páatnoĞci bezpoĞrednich. Fundacja Programów Pomocy dla
Rolnictwa, Warszawa.
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych paĔstw
czáonkowskich. [2009]. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej,
Warszawa.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpoĞredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające okreĞlone systemy
wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr
378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. Dz. U. UE L 30.
Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. UjĊcie makro i mikroekonomiczne. [2007]. A. CzyĪewski
(red.). Wydawnictwo AE w Poznaniu, PoznaĔ.
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 roku o páatnoĞciach w ramach systemów wsparcia bezpoĞredniego. [2007]. Dz. U.
z 2008 r. nr 170, poz. 1051, nr 214, poz. 1349; z 2009 r. nr 20, poz. 105; z 2010 r. nr 36, poz. 197, wraz ze
zmianami obowiązującymi od 2010 roku.
Wilkin J. [2008]: Ekonomia polityczna wsparcia bezpoĞredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem sytuacji w nowych paĔstwach czáonkowskich UE. [W:] A study prepared at
the request of the Office of the Committee for the European Integration in Poland in the framework of
consultations on the EU budget review. [Tryb dostĊpu:]
[Data
odczytu:
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/us/20080416_US_36_pl.pdf.
20.06.2010].
Wymogi Wzajemnej ZgodnoĞci. [2010]. Departament PáatnoĞci BezpoĞrednich MRiRW. [Tryb dostĊpu:]
www.minrol.gov.pl. [Data odczytu: wrzesien 2010].

201

