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Odpowiedzią na nowe wyzwania
i nowe szanse zreformowanej WPR



Budżet to ponad 25,2 mld EUR!

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

17,3 mld EUR – I filar

7,9 mld EUR – II filar 

(w tym 3,2 mld euro z budżetu krajowego)

50 mln EUR – sektor pszczelarski



Wsparcie dochodów rolników (głównie płatności bezpośrednie) 

• osiągnięcie średniego dla całej UE poziomu płatności na 1 ha dla ponad 97% gospodarstw 
(elastyczność między filarami, Przejściowe Wsparcie Krajowe, płatność redystrybucyjna) 

• Od 2023 r., dzięki kontynuowaniu przejściowego wsparcia krajowego oraz zwiększeniu środków na 
płatność redystrybucyjną średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97 proc. gospodarstw 
(posiadających do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej.

Wzmocnienie konkurencyjności (głównie inwestycje) 

• wzmocnienie dobrostanu zwierząt, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, magazynowanie i 
przechowywanie

Inwestycje na rzecz klimatu i środowiska (uzupełnienie działań obszarowych)

• produkcja energii OZE (np. fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biogazownie), oszczędność 
wody (np. uzdatnianie wody), rolnictwo precyzyjne

Kluczowe wyzwania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich



Wzmocnienie rodzinnych gospodarstw (kompleksowe podejście)

• inwestycje wzmacniające konkurencyjność (gospodarstwa stabilne 
ekonomicznie), wsparcie ryczałtowe (dla gospodarstw rozwojowych), 
dywersyfikacja źródeł dochodu (RHD), profesjonalne doradztwo 
(bezpłatne usługi)

Wymiana pokoleniowa (młodzi rolnicy)

• wsparcie ryczałtowe podniesione do 200 000 zł

Wzmocnienie odporności (zarządzanie ryzykiem)

• ubezpieczenia w produkcji zwierzęcej, inwestycje zapobiegające ASF 
(bioasekuracja), profesjonalne wsparcie doradcze

Kluczowe wyzwania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich



Wysoka jakość produkcji (produkcja żywności)
• zwiększenie możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

rekordowo wysokie wysiłki na rzecz poprawy dobrostanu 
zwierząt, efektywniejsze zarządzanie składnikami odżywczymi 
w glebie, promocja systemów jakości żywności

Poprawa jakości życia (obszary wiejskie)
• wsparcie infrastruktury na obszarach wiejskich, kontynuacja 

inicjatywy Leader, Smart Village, zwiększona komplementarność 
z innymi politykami UE (Polityka Spójności, KPO)

Kluczowe wyzwania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich



Pierwsza połowa 2023 r.
• wsparcie bezpośrednie oraz obszarowe w ramach 

II filaru WPR – od 15 marca 2023 r.
• interwencje w sektorze pszczelarskim oraz wsparcie 

związane z transferem wiedzy i doradztwem 
– II kwartał 2023 r.

• w połowie roku odbędzie się pierwszy nabór 
dla młodych rolników oraz na inwestycje
leśno-zadrzewieniowe 
– II kwartał 2023 r.

Harmonogram naboru wniosków w 2023 r.



Druga połowa 2023 r.
• pierwsze nabory na inwestycje (zapobiegające ASF), rozwój 

małych gospodarstw oraz wsparcie na tworzenie grup
i organizacji producentów rolnych – III kwartał

• kontynuacja naborów na inwestycje (wzmacniających 
konkurencyjność oraz poprawiających efektywność
energetyczną gospodarstw) – IV kwartał

• kontynuacja wsparcia dla sektora pszczelarskiego oraz
pierwsze nabory w sektorze owoców i warzyw – IV kwartał

• pierwsze nabory na wsparcie współpracy w ramach
systemów jakości – IV kwartał

Harmonogram naboru wniosków w 2023 r.
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Wsparcie z PS WPR
kierowane do:
 rolników/grup rolników
 przedsiębiorców
 mieszkańców obszarów wiejskich
 jednostek samorządu 

terytorialnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – agencją płatniczą



Tabela. Wyliczenie kwoty wsparcia dla przykładowego gospodarstwa, w którym prowadzona jest uprawa: 
pszenicy - 15 ha, buraków cukrowych - 10 ha i ziemniaków jadalnych - 5 ha.

Powierzchnia kwalifikująca 
się do płatności (ha)

Szacunkowa średnia stawka 
płatności za 2023-2027 

(EUR/ha)
Kwota płatności (EUR)
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e Podstawowe wsparcie dochodów 30 115 3 464
Płatność w ramach ekoschematów
(średnia) 30 62 1 860

Płatność redystrybucyjna 30 39 1 165
Uzupełniająca Płatność Podstawowa 15 9 139
Płatność do buraków cukrowych 10 296 2 955

Ogółem 30 - 9 584
w przeliczeniu na 1 ha - 319

Płatność ONW 30 40 1 207
Ogółem na gosp. z ONW 10 790
średnio na 1 ha z ONW 360

Płatności bezpośrednie i ONW – szacunkowa wysokość 
wsparcia dla przykładowego gospodarstwa o pow. 30 ha



Rodzaj płatności 2023 2024 2025 2026 2027*
średnio lata 
2023-2027

Podstawowe wsparcie dochodów 115,83   117,07   118,45   119,77   106,29   115,48

Płatność redystrybucyjna 39,10   39,45   39,80   40,15   35,71   38,84

Płatność dla młodych rolników 60,57   59,96   58,12   59,44   64,90   60,60
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krów 94,94   95,79   96,64   97,49   86,71   94,31

bydła 74,21   74,87   75,53   76,20   67,77   73,72

owiec 25,35   25,57   25,80   26,03   23,15   25,18

kóz 11,08   11,18   11,27   11,37   10,12   11,00

buraków cukrowych 300,75   300,75   300,75   300,75   274,68   295,54

chmielu 429,00   432,84   436,67   440,51   391,81   426,17

lnu 100,06   100,96   101,85   102,75   91,39   99,40

konopi włóknistych 29,03   29,29   29,55   29,81   26,52   28,84

pomidorów 550,00   550,00   550,00   550,00   502,31   540,46

truskawek 267,36   269,75   272,14   274,53   244,18   265,59

ziemniaków skrobiowych 245,41   247,61   249,80   252,00   224,14   243,79

roślin pastewnych 101,88   102,79   103,70   104,61   93,04   101,20

roślin strączkowych na nasiona 198,36   202,23   206,09   209,95   181,17   199,56

*Stawki jednostkowe obniżone ze względu na brak przepisów umożliwiających przesunięcie środków z II na I Filar WPR na rok kalendarzowy 2027 (rok budżetowy 2028).

Szacunkowe stawki płatności bezpośrednich 
w latach 2023-2027 [EUR]



Ekoschemat Obszary z roślinami miododajnymi
szacowana stawka: ok. 269 EUR/ha

Ekoschemat Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
szacowana stawka ok. 292 EUR/ha

Ekoschemat Biologiczna ochrona upraw
na stawka: ok. 90 EUR/ha

Ekoschemat Retencjonowanie wody na TUZ (płatność do TUZ objętych płatnościami: 
w ramach jednej z praktyk Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, 
ekologicznymi, rolno-środowiskowo-klimatycznymi*)

szacowana stawka ok. 63 EUR/ha
*wybrane: warianty pakietów 4 i 5 działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i interwencje rolno-środowiskowo-klimatycznych

Płatności bezpośrednie 
Ekoschematy nieobjęte systemem punktowym 

Prezentator
Notatki do prezentacji




Rolnictwo węglowe i zarządzanie
składnikami odżywczymi

System punktowy - poszczególnym ośmiu praktykom 
przypisano odpowiednią liczbę punktów.
1 pkt = 22,47 EUR* (≈100 zł)

Punkty są oparte na wyliczonych stawkach płatności 
stanowiących rekompensatę dodatkowych poniesionych 
kosztów i utraconych dochodów w wyniku realizacji danej 
praktyki.

Płatności bezpośrednie 
Ekoschemat objęty systemem punktowym 

Prezentator
Notatki do prezentacji




Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Praktyki:
1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt (5 pkt)
2. Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe (5 pkt)
3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia 

(1 pkt – wariant podstawowy lub 3 pkt – wariant z wapnowaniem)
4. Wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji (2 pkt)
5. Zróżnicowana struktura upraw (3 pkt)
6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami 

niż rozbryzgowo na GO i TUZ (3 pkt)
7. Uproszczone systemy uprawy (4 pkt)
8. Wymieszanie słomy z glebą (2 pkt)

Płatności bezpośrednie 
Ekoschemat objęty systemem punktowym: 

Prezentator
Notatki do prezentacji




Płatności bezpośrednie 
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Wsparcie na realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad
odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

Ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku
wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Średni roczny budżet w latach 2023-2027 - ok. 275 mln EUR/rok  

KONTYNUACJA wsparcia dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem
Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020

oraz ROZSZERZENIE o:

kury nioski konie kozyIndyki mięsnekurczęta brojlery bydło opasowe

świnie
(lochy, tuczniki)

bydło (krowy mleczne, 
krowy mamki) owce



 Premia dla młodego rolnika 

 Rozwój małych gospodarstw 

 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE
i poprawy efektywności energetycznej

 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF 

 „Zielone” inwestycje w gospodarstwach:

 Inwestycje zwiększające konkurencyjność

Ponadto wsparcie dla: 
 sektora pszczelarskiego oraz owoców i warzyw
 systemu doradztwa rolniczego
 zarządzania ryzykiem 

Inwestycje w gospodarstwach rolnych
II filar WPR

Prezentator
Notatki do prezentacji
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