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31 sierpnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez 

Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Realizacja WPR daje szansę na skuteczne, trwałe wzmacnianie 

konkurencyjności i rozwój polskiego rolnictwa oraz na rozwój obszarów wiejskich 

z uwzględnieniem aspektów przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki.  

 

Wsparcie zaproponowane w PS WPR 2023-2027 realizowane będzie ze środków 

pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro 

w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. 

 

W przypadku II filara WPR oprócz środków UE przewiduje się także 

współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie 

ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem 

obszarów wiejskich.  

 

Dodatkowo, w I filarze WPR, realizowane będzie Przejściowe Wsparcie Krajowe 

finansowane w całości z budżetu krajowego.  

 

Wiele elementów PS WPR 2023-2027, w tym zwłaszcza w zakresie płatności 

bezpośrednich, zaprojektowano w taki sposób, aby szczególnie wspierać małe 

i średnie gospodarstwa rodzinne. 

 

W aktualnym numerze przedstawiamy wybrane aspekty Wspólnej Polityki Rolnej 

na lata 2023-2027. 

 

  
Nowości 2023-2027 

 

Kwoty dopłat 

 

Ekoschematy 

 

Rolnictwo ekologiczne 

- Sektor 

pszczelarskipodkarpac

kiego  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2023-2027  
Dotacje w ramach  

Wspólnej Polityki Rolnej    

 

Nowości: 

1. Silniejsze ukierunkowanie na 

klimat i środowisko (40% WPR na 

klimat i 35% EFRROW na 

środowisko). 

 

2. Nowy sposób wdrażania WPR: 

sprawdzanie rezultatów zamiast 

zgodności z przepisami UE;  

I filar jako element Planu 

Strategicznego. 

 

3. Zmiana tzw. zielonej 

architektury: wzajemna zgodność 

=>warunkowość, płatności za 

zazielenienie => ekoschematy. 

 

4. Nowe możliwości tzw. 

interwencji sektorowych 

(promocja działań grupowych ze 

środków I filara). 

 

5. Wzmocnienie roli postępu 

technologicznego 

i innowacyjności; rosnąca waga 

doradztwa i nauki (AKIS). 

 

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA 2023-2027 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PLANU: 

 wspieranie godziwych dochodów 

gospodarstw rolnych i ich odporności w całej 

Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

żywnościowego, 

 zwiększenie zorientowania na rynek  

i konkurencyjności, w tym większe 

ukierunkowanie na badania naukowe, 

technologię i cyfryzację, 

 poprawa pozycji rolników w łańcuchu 

wartości, 

 przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu 

i przystosowywania się do niej, a także do 

zrównoważonej produkcji energii, 

 wspieranie zrównoważonego rozwoju  

i wydajnego gospodarowania zasobami 

naturalnymi, takimi jak woda, gleba  

i powietrze, 

 przyczynianie się do ochrony różnorodności 

biologicznej, wzmacnianie usług 

ekosystemowych oraz ochrona siedlisk  

i krajobrazu, 

 przyciąganie młodych rolników i ułatwianie 

rozwoju działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich, 

 promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia 

społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach 

wiejskich. 



 

 

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 

 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE (I FILAR) 

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe wsparcie (płatność podstawowa) 

średnia stawka ok 118 EUR/ha 

Płatność redystrybucyjna (uzupełniająca) dla gospodarstw 

posiadających od 1 ha do 300 ha 

(obecnie wszystkie z wyjątkiem gospodarstw 1-3 ha). 

Płatność do powierzchni maksymalnie 30 ha  

(obecnie maks do 27 ha). 

średnia stawka ok 40 EUR/ha 

Uzupełniające wsparcie dla młodych rolników (płatność dla młodych 

rolników - brak limitu powierzchniowego [obecnie 50 ha] maksymalny 

wiek 40 lat w pierwszym roku złożenia wniosku o przyznanie tej 

płatności. 

Rozpoczęcie działalności nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem 

wniosku. 

Wymóg posiadania wykształcenia na poziomie ponadpodstawowym  

lub posiadania 3 letniego stażu pracy w rolnictwie. 

średnia stawka ok 60 EUR/ha 
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PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  
Płatności bezpośrednie związane z produkcją – rośliny 

 
 

Rośliny strączkowe na nasiona: 

 Bobik; groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu 

siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego; łubin biały; 

łubin wąskolistny; łubin żółty; soja zwyczajna. 

 Brak degresywności. 

 Średnia stawka: ok. 204EUR/ha. 

 

Rośliny pastewne: 

 Koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna biało różowa, 

koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica 

zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, 

lucerna chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka 

kosmata, wyka siewna. 

 Maks. Do 75ha. 

 Średnia stawka: ok. 103EUR/ha. 

 

Chmiel: 

 1300 sadzonek/ha. 

 3 rejony(lubelski, wielkopolski, dolnośląski). 

 Średnia stawka: ok. 435EUR/ha. 

 

Truskawki: 

 Średnia stawka: ok. 271EUR/ha. 
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PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  
Płatności bezpośrednie związane z produkcją – rośliny 

 

 

 

 

 

 

 

Len: 

 średnia stawka: ok. 101EUR/ha. 

 

Konopie włókniste: 

 Wpis do rejestru konopi włóknistych prowadzonego przez KOWR. 

 Stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,3% 

tetrahydrokannabinolu (THC). 

 Średnia stawka: ok. 29EUR/ha. 

 

Pomidory: 

 Umowa. 

 Założenie uprawy z rozsady. 

 Minimalna obsada 20 tys. szt./ha. 

 Średnia stawka: ok. 550EUR/ha. 

 

Buraki cukrowe: 

 Umowa 

 Średnia stawka: ok. 301 EUR/ha. 

 

Ziemniaki skrobiowe: 

 Umowa 

 Średnia stawka: ok. 249EUR/ha. 
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PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  
Płatności bezpośrednie związane z produkcją – zwierzęta  

 

 

 

 

 Młode bydło: do 20 szt. zwierząt w wieku nie przekraczającym 

24 miesięcy, posiadanie co najmniej 1 szt. kwalifikujących się 

zwierząt w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, 

mazowieckim, podkarpackim, śląskim  

i świętokrzyskim, w pozostałych województwach co najmniej 

3 szt. kwalifikujących się zwierząt (obecnie jednolicie dla 

całego kraju-posiadanie co najmniej 3 szt. zwierząt) 

Średnia stawka: ok. 75EUR/szt. 

 

 Krowy: do 20 szt. zwierząt w wieku przekraczającym 24 

miesięcy, posiadanie co najmniej 1 szt. kwalifikujących się 

zwierząt w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, 

mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim,  

w pozostałych województwach co najmniej 3 szt. 

kwalifikujących się zwierząt (obecnie jednolicie dla całego 

kraju-posiadanie co najmniej 3 szt. zwierząt); 

Średnia stawka: ok. 96EUR/szt. 

 

 Owce: min.10 maciorek owczych w wieku co najmniej  

12 miesięcy; 

Średnia stawka: ok. 26EUR/szt. 

 

 Kozy: min. 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy; 

Średnia stawka: ok. 11EUR/szt. 
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PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  
Wyrównywanie płatności bezpośrednich 

 

Wyrównanie płatności bezpośrednich było jednym z najważniejszych dla Polski postulatów 

związanych z perspektywą finansową 2021–2027, zarówno w ramach negocjacji 

dotyczących samych wieloletnich ram finansowych, jak i negocjacji dotyczących reformy 

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

Wiele państw członkowskich postulowało całkowitą rezygnację z procesu wyrównywania 

płatności bezpośrednich. Istotny wpływ na przebieg ostatnich negocjacji WRF miało również 

wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, które wymusiło wprowadzenie ograniczeń także  

w wydatkach UE na WPR. 

W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia (lipiec 2020 r.), tempo i skalę 

wyrównywania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi UE określił 

mechanizm tzw. konwergencji zewnętrznej. 

Mechanizm tzw. konwergencji zewnętrznej - jego wpływ na stawki płatności w UE  

i w Polsce 

Polega on na stopniowym wyrównywaniu płatności bezpośrednich, zgodnie  

z następującym rozwiązaniem: 

 We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar 

wynoszą mniej niż 90 proc. średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich 

płatności bezpośrednich a 90 proc. średniej UE zostanie zmniejszona  

o 50 proc. w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r. 

 Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co 

najmniej 200 EUR na hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną  

co najmniej 215 EUR na hektar do 2027 r. 

 Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa 

członkowskie. 

W wyniku mechanizmu konwergencji zewnętrznej średnia wartość wsparcia 

bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. 
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 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  
Płatności bezpośrednie - ekoschematy nieobjęte systemem punktowym: 

 

1. Ekoschemat Obszary z roślinami miododajnymi 

Polega na utworzeniu obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew 

mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych. 

Dodatkowo obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz 

wypasu i koszenia) w terminie do dnia 31 sierpnia oraz zakaz stosowania 

środków ochrony roślin. 

szacowana stawka: ok. 269 EUR/ha 

 

2. Ekoschemat Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej 

Produkcji Roślin 

Płatność zostanie przyznana do powierzchni upraw, z których pochodzą 

produkty roślinne uprawiane zgodnie z metodykami integrowanej produkcji 

roślin oraz do powierzchni TUZ odpowiadającej powierzchni tych upraw. 

Obowiązek utrzymania wszystkich TUZ w gospodarstwie. 

szacowana stawka ok. 292 EUR/ha 

 

3. Ekoschemat Biologiczna ochrona upraw 

Zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony 

roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą danego 

środka. Zabieg chemicznym środkiem ochrony będzie dopuszczony tylko 

w ostateczności, gdy nie będzie możliwa eliminacja patogenów poprzez 

preparaty mikrobiologiczne. Płatność przyznawana będzie do powierzchni 

GO. 

szacowana stawka: ok. 90 EUR/ha 

 

4. Ekoschemat Retencjonowanie wody na TUZ  

Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie na TUZ zalania 

lub podtopienia, zdefiniowanego jako stan wysycenia profilu glebowego 

wodą na poziomie przynajmniej 80%, w okresie między 1 maja a 30 września, 

przez okres co najmniej 12 następujących po sobie dni. 

szacowana stawka ok. 63 EUR/ha 

 



 

 

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 

 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  
Płatności bezpośrednie - ekoschematy objęte systemem punktowym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi  

 

 1 pkt = 22,47 EUR (≈100 zł) 

 

1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt - 5 pkt 

2. Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe - 5 pkt 

3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia: 

a) wariant podstawowy (bez wapnowania) - 1 pkt 

b) wariant rozszerzony o wapnowanie - 3 pkt 

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 

 

 1 PKT = 22,47 EUR (≈100 ZŁ)  
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PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE  
Wysokość płatności dobrostanowych [pkt/szt.] 

 

Grupa technologiczna 

 

Praktyka 

 

Lochy 

 

Tuczniki 

 

Krowy 

mleczne 

 

Krowy 

mamki 

 

Opasy 

Zwiększenie powierzchni bytowej w 

budynkach/ 

pomieszczeniach o co najmniej 20% 

3,9 0,4 6,9 3,6 0,8 

Utrzymanie na ściółce 1,6 0,6 1,0 0,9 0,9 

Późniejsze odsadzanie młodych 2,7 nd 1,7 nd nd 

Cykl zamknięty nd 0,3 nd nd nd 

Wybieg nd nd 2,0 1,5 2,8 

Wypas nd nd 3,1 1,5 2,9 

Zwiększenie powierzchni bytowej w 

budynkach/ pomieszczeniach o co 

najmniej 50% 

 

9,3 

 

0,6 

 

10,0 

 

9,1 

 

2,0 

 

 

Dotacje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej    

 

 Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 

2000 (stawka 912-1 612 zł/ha). 

 Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 

2000 (stawka 912-1 612 zł/ha). 

 Ekstensywne TUZ na Natura 2000 (stawka 836 zł/ha) – NOWA. 

 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (2 117 zł/ha).  

 Bioróżnorodność na gruntach ornych – NOWA 

Wariant Wieloletnie pasy kwietne (stawka 3 501 zł/ha) 

Wariant Ogródki bioróżnorodności (stawka 2 342 zł/ha). 

 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie  

Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin (stawka 1411 zł/ha) 

Wariant 2. Wytwarzanie nasion lub materiału siewnego rzadkich gatunków 

lub odmian roślin (stawka 1619 zł/ha). 
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KOZY 

OWCE 

KONIE 

DRÓB 

 

 

KURY NIOSKI 

KURCZĘTA BROJLERY 

INDYKI 
 

 

OWCE, KOZY, KONIE, DRÓB  

– system wariantowy 

 

System wariantowy - płatność będzie 

przysługiwała za realizację pakietu 

wymogów dla danego gatunku/grupy 

technologicznej zwierząt. 

 

Zwierzęta objęte systemem wariantowym: 

• Owce - 34,72 EUR/szt. 

• Kozy – 33,53 EUR/szt. 

• Konie (zwiększona powierzchnia  

w budynkach) – 97,22 EUR/szt. 

• Konie (system otwarty) – 44,02 EUR/szt. 

• Kury nioski – 3,18 EUR/szt.bb 

• Kurczęta brojlery – 0,04 EUR/szt. 

• Indyki z przeznaczeniem na produkcję 

mięsa – 0,67 EUR/szt. 

 

W ramach ekoschematu Dobrostan 

zwierząt - dla wszystkich gatunków/grup 

zwierząt obowiązuje degresywność płatności 

dobrostanowych  

(w obrębie danej grupy technologicznej 

zwierząt): 

• do 100 DJP – 100% płatności 

• powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75% 

płatności 

• powyżej 150 DJP – brak płatności 
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PŁATNOŚCI OBSZAROWE (II FILAR) 
ROLNICTWO EKOLOGICZNE 

 

 

Następuje tu kontynuacja wsparcia 

wdrażanego w ramach działania 

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, 

tzn. wsparcie do powierzchni różnych grup 

upraw tj.: rolnicze, warzywne, zielarskie, 

sadownicze podstawowe, jagodowe, 

sadownicze ekstensywne, paszowe oraz 

TUZ, prowadzonych zgodnie z zasadami 

rolnictwa ekologicznego: w okresie 

konwersji i po okresie konwersji. 

Zobowiązania ekologiczne w ramach 

interwencji będą podejmowane przez 

rolników na okres 5 lat. Rolnicy będą mieli 

obowiązek posiadania planu działalności 

ekologicznej. 

Warunkiem przyznania płatności do upraw 

paszowych na GO oraz do TUZ jest 

posiadanie zwierząt w obsadzie co 

najmniej 0,5 DJP/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe rozwiązania m.in.: 

1. Płatność dla Małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi 

(dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha UR) - płatność 

w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego 

do płatności ekologicznych niezależnie od rodzaju uprawy. 

Szacowana stawka płatności – 1 640 zł/ha. 

2. Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw ze zrównoważoną 

produkcją roślinną i zwierzęcą - obsada zwierząt od 0,5 do 1,5 

DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dodatkowa 

szacowana płatność do każdego hektara zgłoszonego do 

płatności ekologicznej – 573 zł/ha. 

 

SZACOWANE STAWKI PŁATNOŚCI  

W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY UPRAW  

I OKRESU KONWERSJI/PO KONWERSJI  

WYNOSZĄ 

OD 1 043 ZŁ/HA DO 3 105 ZŁ/HA. 
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SEKTOR PSZCZELARSKI 
  Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych  

 

 

Wsparcie można uzyskać na zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn  

i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.  

 

Wsparcie: dla pszczelarza - 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli  

i nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta w okresie jednego roku 

pszczelarskiego. 

 

Intensywność pomocy: do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu 

pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki 

pasiecznej. 

 

Kryteria dostępu:  

 prowadzenie działalności nadzorowanej w zakresie utrzymywania pszczół  

i wpisany do rejestru;  

 umieszczanie na rynku produktów pszczelich, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa;  

 posiadanie co najmniej 10 pni pszczelich;  

 pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla 

młodych pszczelarzy, tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku życia. 
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SEKTOR PSZCZELARSKI 
 Wsparcie refundacji leków warrozobójczych.  

  

Beneficjent: Pszczelarz, producent produktów pszczelich prowadzący działalność 

nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, który może się ubiegać o pomoc za 

pośrednictwem organizacji pszczelarskiej. 

 

Intensywność pomocy: 

Do 90% kosztów netto zakupu środków leczniczych warrozobójczych w ilości zgodnej 

z zaleceniem lekarza weterynarii. 

 

 

 

SEKTOR PSZCZELARSKI 
  Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej 

 

Zakup przyczep (lawet) oraz maszyn i urządzeń służących do prowadzenia 

gospodarki wędrownej. 

Wsparcie: w okresie jednego sezonu pszczelarskiego:  

150 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza 

posiadającego 25-150 pni pszczelich;  

200 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza 

posiadającego powyżej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40 000 zł. 

 

Intensywność pomocy: do 60% kosztów netto zakupu. 

 

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych 

pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku  życia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 

 

SEKTOR PSZCZELARSKI 
  Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół 

Wsparcie można uzyskać na zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich. 

Wsparcie: do 10 000 zł rocznie. 

Do 50% liczby aktualnie posiadanych przez beneficjenta pni pszczelich, w tym nie 

więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. 

Intensywność pomocy: do 70% kosztów netto zakupu pszczół. 

 

 

 

 

 

SEKTOR PSZCZELARSKI 
 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów 

odmianowych 

 

Zakup analiz fizyko-chemicznych miodu oraz analizy pyłkowej. 

 

Wsparcie: nie więcej niż 10 000 zł dla jednego beneficjenta w okresie jednego roku 

pszczelarskiego. Intensywność pomocy: do 90% kosztów netto zakupu określonych 

analiz miodu. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
https://www.facebook.com/gpirzeszow
https://www.facebook.com/gpirzeszow
https://twitter.com/FunduszeP
https://twitter.com/FunduszeP
https://twitter.com/FunduszeP
https://twitter.com/FunduszeP

