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         Bruksela, 23.11.2021 r. 

 

Komunikat prasowy 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej 2021-2027 

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyła się debata i głosowanie nad zatwierdzeniem 

porozumienia negocjacyjnego w sprawie pakietu trzech rozporządzeń wchodzących w skład 

toczącej się od 2017 roku reformy WPR: 

• rozporządzeniem dotyczącym planów strategicznych WPR (COM (2018) 392), 

• rozporządzeniem horyzontalnym w sprawie WPR (COM (2018) 393), 

• rozporządzeniem ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów 

rolnych (COM (2018) 394). 

I. ZAŁOŻENIA REFORMY 

W 2017 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat „Przyszłość rolnictwa i produkcji 

żywności” (COM(2017) 713), który nakreślił wstępny kierunek dla nowej WPR. Komunikat ten 

przypomniał, że „najważniejszym zadaniem polityki jest zapewnienie rolnikom pomocy 

w przewidywaniu zmian w nawykach żywieniowych i dostosowywaniu produkcji do sygnałów 

płynących z rynku i do wymagań konsumentów”. Ponieważ szczegółowe przepisy, które 

uniemożliwiają dokonanie niezbędnych korekt zostały określone na szczeblu UE, reforma 

miała być okazją do dokonania koniecznych zmian. WPR powinna ponadto stanowić 

odpowiedź na obawy obywateli związane ze zrównoważoną produkcją rolną. 

Same wnioski legislacyjne dotyczące wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2021–2027 zostały 

ogłoszone przez Komisję Europejską w czerwcu 2018 r. Ze względu na opóźnienia 

w negocjacjach między współustawodawcami, tymczasowa data rozpoczęcia proponowanej 

reformy WPR została przesunięta na 1 stycznia 2023 r. 

Przydział środków finansowych WPR na lata 2021-2027 miał miejsce podczas spotkania Rady 

Europejskiej w lipcu 2020 (EUCO 10/20), przy czym pod koniec 2020 roku Parlament 

Europejski i Rada UE zdecydowali o przeznaczeniu na rolnictwo dodatkowych środków 

z europejskiego instrumentu odbudowy.  
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Po przydziale środków finansowych w lipcu 2020 uzgodniono rozporządzenie przejściowe na 

lata 2021 i 2022, które przedłuży obowiązywanie większości przepisów WPR z lat 2014–2020, 

uwzględniając pewne nowe elementy, i zapewni sprawne przejście do przyszłych ram WPR. 

Komisja Europejska postawiła trzy cele ogólne reformy WPR: 

• zapewnienie uczciwego obrotu i stabilnej przyszłości ekonomicznej dla rolników, 

• zwiększenie poziomu ambicji w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie 

klimatu, 

• ochrona centralnej pozycji rolnictwa w społeczeństwie Europy. 

Te cele ogólne mają zostać zrealizowane poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu 

wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego); 

2. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na 

badania naukowe, technologię i cyfryzację; 

3. poprawę pozycji rolników w łańcuchu wartości; 

4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do 

zrównoważonej produkcji energii; 

5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami 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 gospodarczej na obszarach 

wiejskich; 

8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na 

obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa; 

9. poprawę reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym 

bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu 

zwierząt. 

Komisja Europejska przedstawiła trzy wnioski legislacyjne składające się na reformę WPR. 

II. WNIOSKI LEGISLACYJNE 

II. 1. Rozporządzenie dotyczące planów strategicznych WPR (COM (2018) 392) 
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W rozporządzeniu przedstawione zostają cele ogólne i szczegółowe WPR, które należy 

realizować w ramach interwencji opracowanych przez państwa członkowskie 

i przedstawionych w ich planach strategicznych WPR. Wniosek Komisji zawiera też wspólne 

wymogi dotyczące planów strategicznych WPR (przestrzeganie zasad ogólnych i praw 

podstawowych, takich jak unikanie zakłócania konkurencji, poszanowanie rynku 

wewnętrznego i niedyskryminacja oraz przestrzeganie przepisów WTO dotyczących wsparcia 

krajowego; wymogi dotyczące konkretnych elementów, które muszą być zdefiniowane 

w planach WPR, takich jak użytki rolne, działalność rolnicza, osoba faktycznie prowadząca 

działalność rolniczą, młody rolnik). 

Dalej rozporządzenie wprowadzania zobowiązanie w zakresie „warunkowości” (zobowiązania 

dotyczące dobrych praktyk rolniczych, które każdy rolnik musi wypełniać, ale również 

obowiązków wynikających z prawodawstwa UE) oraz rodzaje interwencji, które państwa 

członkowskie mogą wykorzystywać, aby wdrożyć swoje plany strategiczne WPR. Tytuł IV 

zawiera przepisy finansowe: alokacje środków finansowych w podziale na państwa 

członkowskie i fundusze oraz określenia stopnia elastyczności dozwolonego przy 

przesunięciach środków między funduszami.  

Ponadto rozporządzenie zawiera szczegółowe przepisy dotyczące planów strategicznych WPR 

(elementy mające być uwzględnione w planach przez państwa członkowskie, zasady 

zatwierdzania planów strategicznych przez Komisję) oraz ramy realizacji celów, 

monitorowania i ewaluacji określające co ma się znajdować w sprawozdaniach państw 

członkowskich z postępów w realizacji ich planów strategicznych. 

II. 2. Rozporządzenie horyzontalne w sprawie WPR (COM (2018) 393) 

W nowym modelu WPR utrzymana zostanie obecna struktura polityki oparta na dwóch 

filarach, jednak nacisk będzie położony na zwiększoną pomocniczość, aby państwa 

członkowskie mogły lepiej dostosowywać środki wykonawcze w ramach obu filarów do 

warunków krajowych i konkretnych okoliczności, w jakich funkcjonują rolnicy.  

W tym kontekście obecne rozporządzenie horyzontalne w sprawie WPR jest dostosowane do 

nowego modelu realizacji polityki oraz odzwierciedla zwiększony zakres elastyczności, jakim 

dysponują państwa członkowskie przy jej wdrażaniu (w zależności od ich lokalnych potrzeb), 

ograniczenie biurokracji z perspektywy beneficjentów oraz zorientowanie polityki na wyniki. 

Rozporządzenie horyzontalne przesuwa nacisk na poziomie UE z zapewniania zgodności na 

realizację celów. Aby w większym stopniu ukierunkować politykę na wyniki odchodzi się od 

zapewniania legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń na rzecz 

zapewniania realizacji celów i poszanowania podstawowych wymogów UE przez 

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) lub organy zarządzające (agencje 

płatnicze, jednostki koordynujące, właściwe organy i jednostki certyfikujące). 
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Oprócz przepisów finansowych, rozporządzenie horyzontalne w sprawie WPR w dalszym 

ciągu zawiera przepisy dotyczące ogólnych zasad kontroli i kar, kontroli w zakresie 

warunkowości i ZSZiK. W rezultacie rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące: 

finansowania, systemów zarządzania i kontroli, procedur rozliczania (rocznego rozliczenia 

finansowego i rocznego rozliczenia z realizacji celów) oraz kontroli zgodności rozliczeń. 

II. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) 

nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych (COM (2018) 

394) 

Utrzymana zostaje struktura i główne zasady określone w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, 

przy jednoczesnej zmianie ograniczonej liczby przepisów w świetle zmian gospodarczych, 

środowiskowych i społecznych, jakie zaszły od czasu jego wejścia w życie w 2014 r. 

Uchylone zostają przepisy dotyczące interwencji sektorowych, które były wcześniej 

ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, ponieważ te interwencje w ramach 

przyszłej WPR zostaną uregulowane rozporządzeniem dotyczącym planu strategicznego WPR 

i będą częścią planów strategicznych państw członkowskich, co zapewni większą spójność 

interwencji w ramach WPR. 

Ponadto rozporządzenie przewiduje szereg szczegółowych zmian w sektorze wina, który 

stanął przed nowymi ekonomicznymi, środowiskowymi i klimatycznymi wyzwaniami. 

W rozporządzeniu proponuje się także zmianę obecnych przepisów dotyczących oznaczeń 

geograficznych zawartych w czterech podstawowych aktach prawnych, aby uprościć system 

oznaczeń geograficznych, skrócić proces rejestracji oznaczeń geograficznych i efektywniej 

zatwierdzać zmiany do specyfikacji produktu.  

We wniosku Komisji przewidziano przepisy, które przekładają się na wewnętrzne 

zobowiązania podjęte przez UE i jej państwa członkowskie w kontekście niedawnych decyzji 

ministerialnych na szczeblu Światowej Organizacji Handlu, szczególnie w odniesieniu do 

dopłat eksportowych. Usunięty zostaje także szereg nieaktualnych przepisów, między innymi 

dotyczących systemu ograniczania produkcji i wymogów mających zastosowanie do sektora 

cukru, które przestały obowiązywać z końcem roku gospodarczego 2016/2017. 

III. NAJWAŻNIEJSZE ROZSTRZYGNIĘCIA NEGOCJACJI: 

III. 1. Plany strategiczne WPR (COM (2018) 392) 
 

Ekoprogramy - „ringfencing” 

 

• Wydzielenie środków na ekoschematy w pierwszym filarze wyniesie 25% rocznie. 

• Niewykorzystane umożliwienie pełnego wykorzystania niewykorzystanych 
funduszy w latach 2023 i 2024 (między 20% a 25%), w ramach marginesów 
maksymalnych kwot jednostkowych, również w przypadku państw członkowskich 
posiadających uprawnienia do płatności. Rekompensata niewykorzystanych 
środków poprzez: 
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1. rekompensatę w pierwszym filarze, do końca okresu (2023-2027) 
poprzez wzmocnienie programów ekologicznych; 

2. rekompensatę w drugim filarze poprzez obowiązkowe tymczasowe 
przeniesienie środków w przypadku interwencji sklasyfikowanych 
jako środowiskowe i klimatyczne, 

3. utratę środków (zasadniczo przeznaczonych na małe różnice). 
 

 

Poziom przesunięć między filarami WPR (art. 90) 

 

• Zgodnie ze stanowiskiem PL, współustawodawcy zgodzili się, że zasady przesunięć 
powinny być zgodne z konkluzjami Rady:  

• 25% jest ogólnym poziomem; dla Polski i niektórych innych państw 
członkowskich jest to 30%. 

 

Ukierunkowanie wsparcia 

 

• stosowanie obowiązkowej płatności redystrybucyjnej w wysokości co najmniej 
10% płatności bezpośrednich w oparciu o ocenę potrzeb w planach WPR. 

• Dobrowolne stosowanie cappingu: państwa członkowskie, które zdecydują się 
na wprowadzenie cappingu, zmniejszają o 100 % kwotę przekraczającą 100 000 
EUR. Państwa członkowskie mogą zdecydować się na zmniejszenie kwoty 
płatności bezpośrednich przekraczającej 60 000 EUR o maksymalnie 85%. 

 
 

Warunkowość społeczna WPR 

 
 

• Wprowadzenie mechanizmu warunkowości społecznej oznacza powiązanie 
otrzymywania przez rolników wsparcia od weryfikacji respektowania przez 
nich przepisów dotyczących prawa pracy, praw zatrudnionych i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Był to jeden z kluczowych 
postulatów Parlamentu Europejskiego, utrzymywanych na ostatnim etapie 
negocjacji dotyczących reformy. Polska, podobnie jak większość państw 
członkowskich, sprzeciwiała się proponowanemu przez PE podejściu do 
uwzględnienia „wymiaru społecznego w WPR”, ponieważ niosło to ze sobą 
poważne niebezpieczeństwo znaczącego wzrostu obciążeń administracyjnych. 
Rozwiązanie przyjęte ostatecznie w kompromisie politycznym jest do 
zaakceptowania, ponieważ oparte jest na ograniczonym zakresie przepisów 
(trzy akty prawne zamiast dziesięciu proponowanych przez PE), z 
wykorzystaniem istniejących rozwiązań krajowych dotyczących kontroli 
respektowania tych przepisów przez pracodawców.  

• Ten nowy element wdrożony będzie dopiero od 2025 roku, co pozwoli 
państwom członkowskim na odpowiednie dostosowanie krajowych przepisów 
i procedur. Wdrożenie ustaleń kompromisowych wymagać będzie szeregu 
zmian na poziomie krajowym i współpracy agencji płatniczej z krajowymi 
organami w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy. 
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• Kompromis w zakresie warunkowości społecznej dodał do celów interwencji 
realizowanych w ramach wsparcia sektorowego (sektor owoców i warzyw, tzw. 
pozostałe sektory) poprawę warunków zatrudnienia i egzekwowanie 
obowiązków pracodawcy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule 
dotyczącym rodzajów interwencji, dodano nowe działanie, odnoszące się do 
realizacji ww. celu. Wstępna analiza wskazuje, że działanie to nie jest 
obligatoryjne dla państw członkowskich do uwzględnienia w Planie 
Strategicznym. Jednocześnie w kompromisie zapisano, że programy 
operacyjne mogą określać działania proponowane w celu zapewnienia 
pracownikom sektora sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy. Wobec 
powyższego w zakresie interwencji sektorowych realizowanych w ramach 
Planu Strategicznego warunkowość społeczna nie powinna generować 
dodatkowych obciążeń dla beneficjentów i administracji.    
 
 

EFFROW i zielone inwestycje 

 

• 35% środków z EFFROW zostaje wyodrębnione na zielone inwestycje. 
 
 

Dostosowanie do Zielonego Ładu, śledzenie klimatu i różnorodności biologicznej 

 
 

• Wprowadzono nowy motyw dotyczący odpowiednich celów Zielonego Ładu: 
"Oceniając proponowane plany strategiczne WPR, o których mowa w art. 106, 
Komisja powinna ocenić spójność i wkład proponowanych planów strategicznych 
WPR w unijne prawodawstwo i zobowiązania w zakresie środowiska i klimatu, a w 
szczególności w cele Unii na 2030 r. określone w strategii "Od pola do stołu" i 
unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej [pełne odniesienia do strategii 
w przypisach]". 

 

Płatności dla drobnych producentów rolnych i uproszczona kontrola warunkowości 
dla drobnych rolników (art. 25, w powiązaniu z art. 84 rozporządzenia 
horyzontalnego) 

 

• Możliwość ustalenia przez państwa członkowskie dla drobnych producentów 
rolnych różnych kwot ryczałtowych lub kwot na hektar związanych z różnymi 
progami powierzchni. 

• Przyjęto stanowisko Rady: państwa członkowskie będą mogły (system 
dobrowolny) stosować system uproszczonej kontroli warunkowości dla 
gospodarstw otrzymujących max 1250€ płatności bezpośrednich, co odpowiada 
w przybliżeniu średniej wielkości gospodarstwa poniżej 5ha. 

 

Rozwiązania dla młodych rolników 

 

• Państwa członkowskie muszą przeznaczyć co najmniej kwotę odpowiadającą 3% ich 
puli płatności bezpośrednich dla młodych rolników w ramach pierwszego lub obu 
filarów na co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji: 
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• uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników określone w art. 27; 

• inwestycje, o których mowa w art. 68, realizowane przez młodych rolników na 
warunkach określonych w tym artykule, ze współczynnikiem wagowym 
wynoszącym 50%; 

• podejmowanie działalności przez młodych rolników, o którym mowa w art. 69 
ust. 2 lit. a), 
 

Stosowanie przejściowego wsparcia krajowego (Art. 132 a) 

 

• Utrzymanie przejściowego wsparcia krajowego i możliwość aktualizacji okresu 
referencyjnego dla przyznawania tego wsparcia – ten rodzaj płatności finansowany 
jest ze środków krajowych. Polska stosuje je obecnie dla wspierania sektora 
tytoniu. 

 
Kontynuacja wsparcia w latach 2023-2027 będzie możliwa, z zastosowaniem 
następujących pułapów: 
W roku 2023: 50% poziomu z roku 2013; 
W roku 2024: 45% poziomu z roku 2013; 
W roku 2025: 40% poziomu z roku 2013; 
W roku 2026: 35% poziomu z roku 2013; 
W roku 2027: 30% poziomu z roku 2013. 
 
 

Definicja „aktywnego rolnika” (art. 4. ust. 1 lit. d) 

 

• Rada i PE ustaliły, że definicja ma być obowiązkowa, ale elastyczna i ma 
umożliwiać swobodne jej dostosowanie do krajowych planów strategicznych. 
Polska zastrzegła, że będzie mogła zgodzić się na obowiązkową definicję pod 
warunkiem utrzymania progu 5 tys. EUR - rolnicy otrzymujący wsparcie do tej 
wysokości będą mogli zostać uznani za aktywnych.  

• Definicja jest obowiązkowa, ale nie zawiera obowiązku oceny powiązań 
wnioskodawcy z innymi podmiotami oraz daje państwom członkowskim 
elastyczność w ocenie spełnienia kryterium „rolnika aktywnego”, np. gdy 
beneficjent otrzymuje płatności bezpośrednie nieprzekraczające 5000 euro – jest 
zatem zgodna z postulatami PL. 
 

Treść definicji: 
„Rolników czynnych zawodowo” określa się w taki sposób, aby zapewnić, że 
wsparcia udziela się wyłącznie osobom fizycznym lub prawnym, lub grupom 
osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą co najmniej minimalną 
działalność rolniczą, niekoniecznie wykluczając ze wsparcia rolników 
pracujących w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Przy określaniu, kto 
jest "rolnikiem czynnym zawodowo", państwa członkowskie stosują 
obiektywne i niedyskryminujące kryteria, takie jak: testy dochodowe, nakłady 
pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności przedsiębiorstwa oraz wpisanie 
ich działalności rolniczej do krajowych lub regionalnych rejestrów. Kryteria 
takie mogą być wprowadzone w jednej lub kilku formach wybranych przez 
państwa członkowskie, w tym poprzez wykaz negatywny dyskwalifikujący 
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rolnika z uznania go za rolnika czynnego zawodowo. W przypadku gdy państwa 
członkowskie uznają za "rolników czynnych zawodowo" tych rolników, którzy 
nie otrzymali w poprzednim roku płatności bezpośrednich przekraczających 
pewną kwotę, kwota ta nie może być wyższa niż 5 000 EUR. 
 

Zwolnienia z warunkowości dla gospodarstw do 10 ha 

 

• Gospodarstwa do 10 ha mogą być zwolnione ze spełniania dwóch norm GAEC: 

• Normy GAEC 8 (płodozmian) i  

• GAEC 9 (minimalny udział powierzchni użytków rolnych wykorzystanej 
na obiekty lub obszary nieprodukcyjne, zachowanie 
charakterystycznych elementów krajobrazu, zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu 
wychowu młodych). 

 
 
III. 2. Rozporządzenie horyzontalne  (COM (2018) 393) 
 

 

Rezerwa rolna 

 

• Uzgodniono limit rezerwy rolnej w kwocie 450 mln euro, co zapewnia 
podejmowanie skutecznych interwencji kryzysowych bez konieczności stosowania 
mechanizmu dyscypliny finansowej. Jest to rozwiązanie korzystne dla 
producentów rolnych. Ponadto kompromis gwarantuje uruchomienie 
mechanizmu dyscypliny finansowej z zachowaniem progu dotacji 2000 euro na 
beneficjenta (rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie poniżej tego progu nie 
będą objęci mechanizmem obniżania płatności) – jest to rozwiązanie korzystne 
rozwiązaniem dla Polski (potencjalne skutki przy założeniu konieczności 
podwojenia kwoty rezerwy rolnej do 900 mln euro wyniosłyby ok. 38 mln euro). 

 
 

Uproszczona kontrola warunkowości dla drobnych rolników (art. 84) 

 

• Przyjęto stanowisko Rady: państwa członkowskie będą mogły (system 
dobrowolny) stosować system uproszczonej kontroli warunkowości dla 
gospodarstw otrzymujących max 1250€ płatności bezpośrednich, co odpowiada w 
przybliżeniu średniej wielkości gospodarstwa poniżej 5ha. 

 
 
IV. FINANSOWANIE WPR W LATACH 2021-2027 

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 ukierunkowują WPR na główne cele 
i zapewniają wydatki z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) 
w kwocie  91,09 mld euro i z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 95,64 mld euro w cenach bieżących. Uzupełnienie dla tych funduszy rolniczych 
mają stanowić środki w ramach programu „Horyzont Europa”, które obejmują także 10 mld 
euro na wsparcie badań i innowacji w dziedzinach: produkcji żywności, rolnictwa, rozwoju 
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obszarów wiejskich i biogospodarki. W ramach EFRG zostanie utworzona rezerwa rolna, aby 
finansować dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego. Kwoty z rezerwy niewykorzystane 
w danym roku będą przenoszone na kolejny rok.  

Łącznie wydatki na Wspólną Politykę Rolną na lata 2021-2027 zaplanowano na kwotę  386,73 
mld EUR1 (w cenach bieżących) w tym: 

 291,09 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EAGR), 
z tego 270,04 mld euro na dopłaty bezpośrednie i 22,2 mld euro na interwencję na 
rynkach rolnych  przy planowanych zwrotach 1,16 mld EUR, 

 95,64 mld EUR2 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EAFRD). 

Dopłaty bezpośrednie w państwach członkowskich wypłacane na ha UR poniżej 90% 
średniej europejskiej w okresie sześciu lat mają być podwyższone, aby zredukować różnicę o 
50%. W 2022 roku średni poziom dopłat bezpośrednich na 1 ha wyniesie co najmniej 
200 euro/ha, a w 2027 roku – 215 euro/ha. Pułapy dopłat bezpośrednich dla dużych 
gospodarstw rolnych (capping) w kwocie 100 tys. euro mają być stosowane dobrowolnie 
i dotyczyć będą wyłącznie wsparcia podstawowego z możliwością odliczania kosztów pracy. 

Wkład finansowy w realizację interwencji z EAFRG wzrasta do 85% w regionach słabiej 
rozwiniętych i 60% w regionach przejściowych.  

Pomiędzy Funduszami można przenosić środki do 25% limitu. Przy czym może być zwiększony 
próg elastyczności do 30% w państwach członkowskich, w których poziom pomocy w postaci 
płatności bezpośrednich jest niższy niż 90% średniej UE. 

Pula środków dla Polski na płatności bezpośrednie (w EUR). 

 

 
1 Kwota ta obejmuje zarówno środki przeznaczone na WPR w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-

2027 jak i środki tymczasowego instrumentu Next Generation EU – NGEU („Fundusz odbudowy”), które 

wzmocnić mają wydatki na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR) 
2 Kwota ta obejmuje także środki tymczasowego instrumentu Next Generation EU – NGEU („Fundusz 

odbudowy”), które wzmocnić mają wydatki na rozwój obszarów wiejskich  

Lata 

kalendarzo

we 

2023 2024 2025 2026 2027* 
Ogółem 

2023-2027 

  w EUR 

środki UE 
3.092.416.6

71  

3.123.600.4

94  

3.154.784.3

17  

3.185.968.1

40  

3.185.968.1

40  

15.742.737.7

62  

transfer 

środków z 

II filaru 

WPR  

396.000.46

2  

396.000.46

2  

396.000.46

2  

396.000.46

2  
0  

1.584.001.84

7  

Ogółem 

środki UE 

po 

transferze 

3.488.417.1

33  

3.519.600.9

56  

3.550.784.7

79  

3.581.968.6

02  

3.185.968.1

40  

17.326.739.6

09  
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*W związku z tym, że płatności bezpośrednie w kampanii roku 2027 finansowane będą ze środków nowej 

perspektywy finansowej (2028-2034), przepisy UE na lata 2023-2027 nie przewidują możliwości transferu 

środków na rok kalendarzowy 2027. 

Pula środków dla Polski na II filar WPR (w mln EUR) 

 

    

Lata budżetowe 2023 2024 2025 2026 2027 
Ogółem 

2023-2027 

  mln EUR 

środki UE 1.320  1.320  1.320  1.320  1.320  6.600  

środki UE po 

transferze na 

płatności 

bezpośrednie 

990  924  924  924  924  4.686  

środki krajowe* 657  614  614  614  614  3.113  

Ogółem środki 

UE po transferze 

i środki krajowe 

1.647  1.538  1.538  1.538  1.538  7.799  

*Szacunkowy podział środków krajowych na lata. 

VI. WNIOSKI 

• Mimo postulatów wielu państw członkowskich, w nowej WPR nie zostają wyrównane 
płatności bezpośrednie we wszystkich państwach członkowskich. PB mają zostać 
podwyższone tylko w tych członkowskich, gdzie dopłaty wypłacane na ha UR kształtują 
się na poziomie poniżej 90% średniej europejskiej. W okresie sześciu lat mają one 
zostać podwyższone, aby zredukować różnicę o 50%. 

• Nowy model WPR przesuwa nacisk na poziomie UE z zapewniania zgodności z 
przepisami na realizację celów. Odchodzi się zatem od zapewniania legalności 
i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń na rzecz zapewniania realizacji 
celów i poszanowania podstawowych wymogów UE przez Zintegrowany System 
Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) lub organy zarządzające (agencje płatnicze, jednostki 
koordynujące, właściwe organy i jednostki certyfikujące). 

• W nowej WPR stosowane będzie podejście oparte na pojedynczym audycie, które 
pozwoli na zmniejszenie liczby agencji płatniczych oraz wzmocnienie roli jednostki 
koordynującej i jednostki certyfikującej zgodnie z nowym modelem realizacji. Uczyni 
to system bardziej przejrzystym i zmniejszy obciążenia zarówno dla organów 
administracji krajowych, jak i dla Komisji. 

• Wprowadzona zostaje obowiązkowa definicja aktywnego (prawdziwego) rolnika, 
jednak państwom członkowskim zostaje przyznana pewna elastyczność w zakresie jej 
przyznawania. 

• W zakresie ukierunkowania (redystrybucji) wsparcia Polska poparła rozwiązanie 
kompromisowe, zgodnie z którym przynajmniej jeden z trzech instrumentów, tj.: 
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redukcja płatności na gospodarstwo (capping), degresywność lub płatność 
redystrybucyjna byłby obowiązkowy dla państwa członkowskiego. 

• Polska, podobnie jak większość państw członkowskich, sprzeciwia się 
proponowanemu przez PE podejściu do uwzględnienia „wymiaru społecznego 
w WPR”. Proponowane przez PE powiązanie udzielania wsparcia beneficjentom WPR 
z przestrzeganiem praw pracowników spowoduje zwiększenie obciążeń 
administracyjnych, w szczególności w zakresie konieczności rozbudowania systemu 
kontroli i sankcji. Polskie stanowisko zakłada, że monitorowanie i nadzór nad 
respektowaniem przepisów prawa pracy i praw pracowników przez podmioty 
zatrudniające należy w całości pozostawić instytucjom, które w państwach 
członkowskich zostały do tego powołane. 

 
Poseł Krzysztof Jurgiel zagłosował przeciwko rozporządzeniu ws. planów strategicznych 

ze względu na brak spełnienia postulatu wyrównania płatności bezpośrednich między 
państwami członkowskimi w nowej WPR. 

 
Proponowany podział środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych 

różnic w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich i jest 
krzywdzący dla rolników w części krajów członkowskich - zwłaszcza tych nowych, także w 
Polsce. 

Narusza to: 
• zasadę niedyskryminacji obywateli UE ze względu na przynależność państwową (art. 

18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz 
• zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu). 
Przy ustalaniu WPR mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, 

nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39 ust. 2 lit. a Traktatu). 
Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w krajach 

członkowskich, w tym w Polsce. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik V do rozporządzenia ws. planów strategicznych przedstawiający tabelę 
przydziałów dla państw członkowskich na płatności bezpośrednie, o których mowa 
w art. 87 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia. 

2. Załącznik XI do rozporządzenia ws. planów strategicznych przedstawiający rozkład 
wsparcia Unii dla rodzajów interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (2023 
- 2027), o których mowa w artykule 89 ust. 3 tego rozporządzenia. 

3. Pisemne wyjaśnienie posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela 
dotyczące sposobu głosowania  
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Załącznik 1 
Załącznik V do rozporządzenia ws. planów strategicznych przedstawiający tabelę przydziałów dla państw członkowskich na płatności bezpośrednie, 

o których mowa w art. 87 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia. 
 
 

ZAŁĄCZNIK V 

do rozporządzenia ws. planów strategicznych 

PRZYDZIAŁY DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 AKAPIT 

PIERWSZY 

(ceny bieżące, w EUR) 

Rok kalendarzowy 2023 2024 2025 2026 2027 i lata następne 

Belgia 494 925 924 494 925 924 494 925 924 494 925 924 494 925 924  

Bułgaria 808 442 754 817 072 343 825 701 932 834 331 520 834 331 520  

Czechy 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297  

Dania 862 367 277 862 367 277 862 367 277 862 367 277 862 367 277  

Niemcy 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459  

Estonia 196 436 567 199 297 294 202 158 021 205 018 748 205 018 748  

Irlandia 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996  

Grecja 2 075 656 043 2 075 656 043 2 075 656 043 2 075 656 043 2 075 656 043  

Hiszpania 4 874 879 750 4 882 179 366 4 889 478 982 4 896 778 599 4 896 778 599  

Francja 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537  

Chorwacja 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237  

Włochy 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155  

Cypr 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540  
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Rok kalendarzowy 2023 2024 2025 2026 2027 i lata następne 

Łotwa 349 226 285 354 312 105 359 397 925 364 483 744 364 483 744  

Litwa 587 064 372 595 613 853 604 163 335 612 712 816 612 712 816  
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Rok kalendarzowy 2023 2024 2025 2026 2027 i lata następne 

Luksemburg 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827  

Węgry 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165  

Malta 4 594 021 4 594 021 4 594 021 4 594 021 4 594 021  

Niderlandy 717 382 327 717 382 327 717 382 327 717 382 327 717 382 327  

Austria 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846  

Polska 3 092 416 671 3 123 600 494 3 154 784 317 3 185 968 140 3 185 968 140  

Portugalia 613 619 128 622 403 166 631 187 204 639 971 242 639 971 242  

Rumunia 1 946 921 018 1 974 479 078 2 002 037 137 2 029 595 196 2 029 595 196  

Słowenia 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052  

Słowacja 400 894 402 405 754 516 410 614 629 415 474 743 415 474 743  

Finlandia 519 350 246 521 168 786 522 987 325 524 805 865 524 805 865  

Szwecja 686 131 966 686 360 116 686 588 267 686 816 417 686 816 417  
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Załącznik 2 
Załącznik XI do rozporządzenia ws. planów strategicznych przedstawiający rozkład wsparcia Unii dla rodzajów interwencji na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich (2023 - 2027), o których mowa w artykule 89 ust. 3 tego rozporządzenia 
 

ZAŁĄCZNIK XI 

ROZKŁAD WSPARCIA UNII DLA RODZAJÓW INTERWENCJI NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (2023 - 2027), O KTÓRYCH 

MOWA W ARTYKULE 89(3) 

(ceny bieżące, w EUR) 

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027  

Belgia 82 800 894  82 800 894  82 800 894  82 800 894  82 800 894  414 004 470  

Bułgaria 282 162 644  282 162 644  282 162 644  282 162 644  282 162 644  1 410 813 220  

Czechy 259 187 708  259 187 708  259 187 708  259 187 708  259 187 708  1 295 938 540  

Dania 75 934 060  75 934 060  75 934 060  75 934 060  75 934 060  379 670 300  

Niemcy 1 092 359 738  1 092 359 738  1 092 359 738  1 092 359 738  1 092 359 738  5 461 798 690  

Estonia 88 016 648  88 016 648  88 016 648  88 016 648  88 016 648  440 083 240  

Irlandia 311 640 628  311 640 628  311 640 628  311 640 628  311 640 628  1 558 203 140  

Grecja 556 953 600  556 953 600  556 953 600  556 953 600  556 953 600  2 784 768 000  

Hiszpania 1 080 382 825  1 080 382 825  1 080 382 825  1 080 382 825  1 080 382 825  5 401 914 125  

Francja 1 459 440 070  1 459 440 070  1 459 440 070  1 459 440 070  1 459 440 070  7 297 200 350  

Chorwacja 297 307 401  297 307 401  297 307 401  297 307 401  297 307 401  1 486 537 005  

Włochy 1 349 921 375  1 349 921 375  1 349 921 375  1 349 921 375  1 349 921 375  6 749 606 875  

Cypr 23 770 514  23 770 514  23 770 514  23 770 514  23 770 514  118 852 570  

Łotwa 117 495 173  117 495 173  117 495 173  117 495 173  117 495 173  587 475 865  

Litwa 195 495 162  195 495 162  195 495 162  195 495 162  195 495 162  977 475 810  
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Rok 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027  

Luksemburg 12 310 644  12 310 644  12 310 644  12 310 644  12 310 644  61 553 220  

Węgry 416 869 149  416 869 149  416 869 149  416 869 149  416 869 149  2 084 345 745  

Malta 19 984 497  19 984 497  19 984 497  19 984 497  19 984 497  99 922 485  

Niderlandy 73 268 369  73 268 369  73 268 369  73 268 369  73 268 369  366 341 845  

Austria 520 024 752  520 024 752  520 024 752  520 024 752  520 024 752  2 600 123 760  

Polska 1 320 001 539  1 320 001 539  1 320 001 539  1 320 001 539  1 320 001 539  6 600 007 695  

Portugalia 540 550 620  540 550 620  540 550 620  540 550 620  540 550 620  2 702 753 100  

Rumunia 967 049 892  967 049 892  967 049 892  967 049 892  967 049 892  4 835 249 460  
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Rok 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027  

Słowenia 110 170 192  110 170 192  110 170 192  110 170 192  110 170 192  550 850 960  

Słowacja 259 077 909  259 077 909  259 077 909  259 077 909  259 077 909  1 295 389 545  

Finlandia 354 549 956  354 549 956  354 549 956  354 549 956  354 549 956  1 772 749 780  

Szwecja 211 889 741  211 889 741  211 889 741  211 889 741  211 889 741  1 059 448 705  

EU-27 12 078 615 700  12 078 615 700  12 078 615 700  12 078 615 700  12 078 615 700  60 393 078 500  

Pomoc techniczna 

(0,25 %) 30 272 220  30 272 220  30 272 220  30 272 220  30 272 220  151 361 100  

Całość 12 108 887 920  12 108 887 920  12 108 887 920  12 108 887 920  12 108 887 920  60 544 439 600  
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            Załącznik 3  

Krzysztof Jurgiel   

Poseł do Parlamentu Europejskiego  

ul. Zwycięstwa 26 C, 15-703 Białystok  

Tel: 601-951-394; 85 742-30-37 

krzysztof.jurgiel@interia.eu  

www.jurgiel.pl 

                    

                Białystok, 24.11.2021 r. 

 

Pisemne wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania z dn. 24.11.2021  

w Parlamencie Europejskim nad pakietem legislacyjnym WPR na lata 2021-2027  

24 listopada 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził pakiet legislacyjny WPR na lata 2021-2027.  

Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia horyzontalnego w sprawie WPR Com(2018)393 oraz rozporządzenia ustanawiającego 

wspólną organizację rynków produktów rolnych Com(2018)394.  

Natomiast głosowałem przeciw rozporządzeniu dotyczącym planów strategicznych WPR Com(2018)392, ponieważ przyjęte 

rozporządzenie zostało oparte na dotychczasowym systemie dopłat bezpośrednich dla rolników, opartym na niesprawiedliwym i 

dyskryminującym niektóre państwa członkowskie kryterium historycznym, odnoszącym się do wielkości środków na dopłaty 

przyznawanych poszczególnym państwom członkowskim w przeszłości. System ten powoduje znaczne zróżnicowanie w wysokości 

dopłat na jeden ha gruntów rolnych między państwami członkowskimi, przy czym różnice są wielokrotne. Z reguły znacznie wyższe 

mailto:krzysztof.jurgiel@interia.
http://www.jurgiel.pl/


 

19/17 

 

dopłaty otrzymują rolnicy w starych krajach członkowskich, a niższe w nowych krajach członkowskich. Do krajów otrzymujących 

stosunkowo niskie dopłaty należy również Polska. Na niesprawiedliwość tego systemu kilkakrotnie zwracał uwagę Parlament 

Europejski w swoich rezolucjach z 2008 roku (Raport Capoulasa-Santosa), z 2010 roku (Raport Lyona) i z 2011 roku (Raport Dessa). 

Tymczasem Komisja Europejska w projekcie legislacyjnym rozporządzenia dotyczącego systemu dopłat bezpośrednich po 2021r. 

zaproponowała utrzymanie kryterium historycznego i zaproponowała jedynie nieznaczne zmniejszenie dysproporcji między 

państwami członkowskimi. 

Ta nierówność jest sprzeczna z ustawionym w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazem dyskryminacji 

kogokolwiek z uwagi na przynależność państwową. Należy bowiem podkreślić, że przy utrzymaniu kryterium historycznego 

wysokość dopłat dla poszczególnych rolników oderwana jest od obiektywnych kryteriów, a wyznacza ją przynależność państwowa 

danego rolnika. 

Należy też wymienić art. 40 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w polityce rolnej wyklucza wszelką 

dyskryminację między producentami. Rolnicy są producentami, wobec czego dyskryminowanie ich w wysokości dopłat 

ewidentnie narusza wymieniony zakaz. Wspomniana nierówność jest też sprzeczna z normą zawartą w art. 39 pkt 2a Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej dopuszcza uwzględnianie różnic wynikających 

ze struktury społecznej rolnictwa oraz różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi, ale nie 

między państwami członkowskimi. 

Nie mogę wyrazić zgody na łamanie przez Komisję Europejską i Parlament Europejski traktatu o funkcjonowaniu UE.  



 

20/17 

 

W sprawie zapewnienia systemu dopłat bezpośrednich, niedyskryminującego polskich rolników, na zasadach równych dla 

wszystkich państw członkowskich, Sejm RP przyjął uchwałę w dn. 25.04.2012r.  

Nie uważam także, że nowa WPR jest dobra dla polskich rolników.  

 

 

 

 

 

 
 


