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Przedstawionà w raporcie analiz´ oparto o metodyk´ stosowanà w zarzàdzaniu strategicznym. 
Analiz´ strategicznà od innych stosowanych w zarzàdzaniu odró˝nia ∏àczenie dwóch sposobów

patrzenia na sektor: jednoczesne badanie samej organizacji, jak i jej otoczenia oraz weryfikacj´
wyników tych badaƒ. Innym wyró˝nikiem analizy strategicznej jest jej interdyscyplinarny charakter,
wykorzystywanie metod zarówno iloÊciowych, jak i jakoÊciowych, z dziedziny ekonomii i finansów,
jak równie˝ socjologii i statystyki oraz nauk pokrewnych. Istotnà jej cechà jest odejÊcie od goto-
wych recept i przepisów na dobrà analiz´ i stosowanie podejÊcia symulacyjnego. Oznacza to kon-
centrowanie si´ na zachowaniu prawid∏owej procedury post´powania i umiej´tnym interpretowa-
niu wyników, bez narzucania ocen i doboru narz´dzi. 

Zastosowana w raporcie analiza ma systemowy i kompleksowy charakter. Wyra˝a si´ on w dà˝e-
niu do uwzgl´dniania w jednakowym stopniu czynników wewn´trznych i zewn´trznych, ze wszyst-
kich podsystemów sektora oraz jego otoczenia, i badaniu wzajemnych zwiàzków mi´dzy nimi. 

Do przygotowania raportu wykorzystano dwa êród∏a danych. Pierwszym by∏y obowiàzujàce lub
b´dàce w przygotowaniu dokumenty normatywne o charakterze prawa pierwotnego lub wià˝àce
programy strategiczne w odniesieniu zarówno do Polski, jak i Unii Europejskiej. Drugim êród∏em
by∏y opracowania tematyczne zwiàzane z politykà rolnà i zrównowa˝onym rozwojem obszarów
wiejskich, ze szczególnym uwzgl´dnieniem programów rolnoÊrodowiskowych. Wszystkie wyko-
rzystane w opracowaniu materia∏y nie naruszajà praw osób trzecich. 
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Punkt 30. preambu∏y Rozporzàdzenia Rady Wspólnot Europejskich Nr 1257/99 z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
w sposób najbardziej spójny definiuje misj´ stosowania programów rolnoÊrodowiskowych jako in-
strumentu polityki rolnej. Mówi on, i˝ system pomocy agro-Êrodowiskowej powinien byç kontynu-
owany dla zach´cenia rolników, by s∏u˝yli spo∏eczeƒstwu jako ca∏oÊci poprzez wprowadzanie lub
kontynuowanie stosowania praktyk rolnych zgodnych z wzrastajàcà potrzebà ochrony i poprawy
stanu Êrodowiska, zasobów naturalnych, gleby, ró˝norodnoÊci genetycznej i utrzymania stanu kra-
jobrazu.

Dzia∏ania rolnoÊrodowiskowe to instrument wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w ra-
mach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Pozwala skutecznie integrowaç ochron´ Êrodowiska z roz-
wojem gospodarki rolnej w taki sposób, aby minimalizowaç negatywne efekty rolnictwa i maksy-
malizowaç jego pozytywne oddzia∏ywania. Programy te przynios∏y mierzalne efekty Êrodowiskowe
i ugruntowa∏y nowy kierunek myÊlenia w polityce rolnej Unii Europejskiej. Mo˝na go okreÊliç jako
rosnàcà odpowiedzialnoÊç za stan zasobów przyrodniczych i jakoÊç produkcji towarowej, wycho-
dzàcà naprzeciw oczekiwaniom podatników i konsumentów oraz dostosowujàcà si´ do zmian
w Êwiatowym handlu.

Efektem tego kierunku by∏a reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE uchwalona w Luksemburgu
26 czerwca 2003 r. Dokonano w niej strategicznego zwrotu w celach WPR. Zreformowana Wspólna
Polityka Rolna UE nie ma ju˝ tylko na uwadze sensu stricto wsparcia rolnictwa (tzw. I filar), ale jej g∏ów-
nym zadaniem staje si´ promowanie zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich w ramach instru-
mentów z II filaru (programów strukturalnych).

Cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza odejÊcie od obecnej polityki wobec wsi i rol-
nictwa i obj´cie naszego kraju Wspólnà Politykà Rolnà, funduszami strukturalnymi i innymi polity-
kami wspólnotowymi. Wraz z cz∏onkostwem nastàpi wzrost wsparcia finansowego dla wsi i rolnic-
twa w Polsce, chocia˝ zasadniczo zmienià si´ formy wspierania przemian. Podobnie jak w uzgod-
nionej pó∏ roku po zakoƒczeniu negocjacji w Kopenhadze reformie WPR, dop∏aty bezpoÊrednie
w Polsce b´dà przyznawane do ka˝dego hektara u˝ytków rolnych. Jednak odwrotnie ni˝ ma to
miejsce w reformie WPR, wsparcie bezpoÊrednie, jakie otrzymajà Polscy rolnicy (filar I), zosta∏o
podwy˝szone w stosunku do wielkoÊci wynegocjowanych w wyniku przesuni´cia Êrodków z pro-
gramów strukturalnych (II filar).

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 to podstawowy dokument okreÊlajàcy kierunki i ra-
my wydatkowania w Polsce funduszy strukturalnych. W stosunku do rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa sformu∏owano tam dwa g∏ówne cele: poprawa konkurencyjnoÊci gospodarki rolno-˝yw-
noÊciowej i zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich. Wsparcie finansowe dzia∏aƒ w stosunku do
obszarów wiejskich i rolnictwa opieraç si´ b´dzie o dwa odr´bne programy – Sektorowy Program
Operacyjny (SOP) oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Podstaw´ prawnà dla obu
tych programów stanowi Rozporzàdzenie Rady nr 1257/99 z 17 maja 1999 r. Krajowy Program Rol-
noÊrodowiskowy (KPR) stanowi integralnà cz´Êç PROW w ramach priorytetu – Ochrona Êrodowi-
ska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich.

Wst´pna analiza projektów PROW z paêdziernika 2002 r., marca 2003 r. i sierpnia 2003 r., ze
szczególnym uwzgl´dnieniem KPR, pozwoli∏y na sformu∏owanie hipotezy, której weryfikacja nastà-
pi w toku analizy.

Nale˝y uznaç, i˝ przy niew∏aÊciwie zdefiniowanych celach strategicznych, niespójnej
strukturze, minimalnych zmianach za∏o˝eƒ operacyjnych i zbyt daleko idàcych uproszcze-
niach poszczególnych dzia∏aƒ w ramach KPR, mniej rolników b´dzie zainteresowanych
i uprawnionych do skorzystania z tego instrumentu, co negatywnie wp∏ynie na skutecznoÊç
realizacji jego rzeczywistych celów.

ssttrroonnaa
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W trakcie analizy dokonane zostanie porównanie trzech ww. projektów KPR. Szczególna uwa-

ga zostanie skierowana na nast´pujàce aspekty:

• Co oznaczajà zmiany dla ogólnych za∏o˝eƒ PROW, w szczególnoÊci:
– Jakie b´dà skutki dla bud˝etu?
– Jak zmieni si´ liczba zakontraktowanych hektarów?
– Jak zmieni si´ liczba rolników przewidzianych do skorzystania z tego instrumentu?

• Co oznaczajà zmiany dla potencjalnego beneficjenta (przeci´tnego rolnika), w szczególnoÊci:
– Jak zmieni si´ dost´pnoÊç poszczególnych pakietów?
– Jak zmienià si´ mo˝liwoÊci wyboru pakietów? 
– Jak zmieni si´ op∏acalnoÊç wynikajàca z korzystania z poszczególnych pakietów?

• Co oznaczajà zmiany dla ochrony Êrodowiska i zachowania walorów przyrodniczych obszarów
wiejskich?

© WWF-Canon / Anton VORAUER
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1.1.Wspólna Polityka Rolna

Podstaw´ Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stanowi Traktat Rzymski z 25 marca 1957 roku. Po-
stanowienia dotyczàce rolnictwa znajdujà si´ w cz´Êci II „Podstawy Wspólnoty”. Rolnictwo jest jed-
nym z dwu dzia∏ów gospodarki, regulowanym w Traktacie Rzymskim odr´bnymi przepisami. Cele
Wspólnej Polityki Rolnej sprecyzowano w art. 33 ust. 1. Wspólna Polityka Rolna ma na celu usta-
bilizowanie rynku produktów rolnych, zagwarantowanie dobrego zaopatrzenia w produkty rolne,
zapewnienie odpowiedniego standardu ˝ycia osobom zatrudnionym w rolnictwie, utrzymanie wy-
sokiej wydajnoÊci, wspieranie post´pu technicznego w rolnictwie oraz ochron´ rynku rolnego
przed wstrzàsami gospodarki. Ârodki, za pomocà których majà byç osiàgni´te podane cele, wy-
mieniono w art. 34 i 35. Mo˝na wyró˝niç cztery g∏ówne instrumenty wspierania rolnictwa w ramach
WPR. Sà to: podtrzymywanie cen rynkowych, ograniczenia iloÊciowe, bezpoÊrednie podtrzymywa-
nie dochodów (zwane inaczej pierwszym filarem lub politykà rynkowà) oraz inne, tzw. instrumenty
towarzyszàce, które s∏u˝à szeroko poj´temu rozwojowi obszarów wiejskich (zwane inaczej drugim
filarem lub politykà strukturalnà). 

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej finansowana jest ze Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (Fonds Europeen d’Orientation et de Garantie Agricole).
Fundusz powsta∏ w 1962 roku na mocy rozporzàdzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej nr 25/62.
Dwa lata póêniej zosta∏ podzielony na dwie sekcje. Sekcja Gwarancji wspiera dzia∏ania interwen-
cyjne na rynkach rolnych. Prowadzi skup interwencyjny produktów rolnych, dotuje prywatne ma-
gazynowanie, dop∏aca do eksportu, je˝eli towary w Unii Europejskiej sà dro˝sze ni˝ na rynkach
Êwiatowych. Sekcja przeznacza swoje Êrodki równie˝ na wydatki zwiàzane z zalesianiem, ochronà
przyrody i zachowaniem naturalnego tradycyjnego Êrodowiska wiejskiego. Pomaga rolnikom, któ-
rzy chcà przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´. Prowadzi akcje pomocy ˝ywnoÊciowej dla krajów roz-
wijajàcych si´. Zadaniem Sekcji Orientacji jest modernizacja rolnictwa UE. Sekcja podejmuje dzia-
∏ania, które zmierzajà do ulepszenia infrastruktury na wsi, unowoczeÊnienia gospodarstw wiej-
skich. Zajmuje si´ tworzeniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poza rolnictwem, fi-
nansuje rozwój transportu lokalnego.

11.. PPrrooggrraammyy  rroollnnooÊÊrrooddoowwiisskkoowwee  jjaakkoo  iinnssttrruummeenntt  ppoolliittyykkii  rroollnneejj
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1.2.Programy rolnoÊrodowiskowe

Uregulowania prawne dotyczàce zasad wdra˝ania programów rolnoÊrodowiskowych wprowa-
dzono w Unii Europejskiej 10 lat temu. Programy rolnoÊrodowiskowe (inaczej mechanizm lub in-
strument rolnoÊrodowiskowy) sà jednym z istotnych instrumentów towarzyszàcych wspieraniu rol-
nictwa zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, wykorzystywanym w ramach po-
lityki strukturalnej. Instrument ten wprowadzono Rozporzàdzeniem Rady nr 2078/92 (z 1992 r.)
o metodach gospodarowania przyjaznych dla Êrodowiska przyrodniczego i o rozwoju obszarów
wiejskich. Po prawie oÊmiu latach stosowania tego rozporzàdzenia zastàpiono je w 1999 r. nowym.
Od tego czasu podstawowym aktem prawnym regulujàcym zasady realizacji programów rolnoÊro-
dowiskowych w Unii Europejskiej jest Rozporzàdzenie Rady (WE) 1257/99 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Rozpo-
rzàdzenie Rady 1750/99 WE z 23 maja 1999 r. wprowadza szczegó∏owe zasady wdra˝ania Rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) 1257/1999. 

Programy rolnoÊrodowiskowe stanowià te˝ wa˝ny instrument wdra˝ania dyrektyw UE z zakre-
su ochrony przyrody – Dyrektywy o ochronie dzikich ptaków z 1979 r. (tzw. ptasiej) oraz Dyrekty-
wy o ochronie siedlisk naturalnych i dziko ˝yjàcej fauny i flory z 1992 r. (tzw. siedliskowej). Ponad-
to majà one wspomagaç dzia∏ania ochronne na terenach zaliczonych do europejskiej sieci obsza-
rów chronionych Natura 2000. 

Od samego poczàtku programy stanowi∏y alternatyw´ w stosunku do powszechnego modelu
rolnictwa konwencjonalnego. Zasadniczym ich celem by∏a promocja systemów produkcji rolniczej
przyjaznej dla Êrodowiska oraz ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiej-
skich. W programach tych po raz pierwszy dobry stan Êrodowiska przyrodniczego sta∏ si´ g∏ów-
nym celem dzia∏ania. Zacz´to przywiàzywaç du˝à wag´ do podtrzymywania relacji pomi´dzy go-
spodarkà rolnà a dzikà przyrodà, podkreÊlono potrzeb´ zachowania Êwiadectwa to˝samoÊci kul-
turowej obszarów wiejskich. Wszystko to pozostawa∏o d∏ugo w cieniu celów produkcyjnych i pla-
nów budowy instrumentów jednolitego rynku rolnego Unii Europejskiej. 

© WWF-Canon / Vladimir FILONOVI
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Po 40 latach wdra˝ania Wspólnej Polityki Rolnej kraje Unii Europejskiej zacz´∏y dostrzegaç ko-

rzyÊci, jakie niesie powrót do stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej uwzgl´dniajàcej ochron´
Êrodowiska. Zarówno producenci, jak i konsumenci d∏ugo zapami´tajà przestrog´ wynikajàcà z epi-
demii choroby szalonych krów i potraktujà jà jako ostrze˝enie, ˝e nie mo˝na bezkarnie naruszaç
praw przyrody w pogoni za maksymalizacjà zysku, nie baczàc na jakoÊç produkcji rolniczej. Z tego
wzgl´du dzia∏ania rolnoÊrodowiskowe stanowià wyjàtkowy instrument wielofunkcyjnego i zrówno-
wa˝onego rozwoju obszarów wiejskich. Ta wyjàtkowoÊç polega nie tylko na tym, ˝e dzia∏ania rolno-
Êrodowiskowe sà obowiàzkowe dla wszystkich krajów cz∏onkowskich, ale tak˝e najlepiej manifestu-
jà proekologiczny kierunek zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE. Chocia˝ na te programy przeznacza
si´ niewielkà cz´Êç bud˝etu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, przynio-
s∏y one mierzalne efekty Êrodowiskowe i ugruntowa∏y nowy kierunek myÊlenia w polityce rolnej Unii
Europejskiej. Mo˝na go okreÊliç jako rosnàcà odpowiedzialnoÊç za stan zasobów przyrodniczych
i jakoÊç produkcji towarowej wychodzàcà naprzeciw oczekiwaniom podatników i konsumentów.
Efektem tego kierunku by∏a kolejna reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE uchwalonej w Luksembur-
gu 26 czerwca 2003 r.

Pomoc finansowa za dzia∏ania rolnoÊrodowiskowe jest instrumentem wielofunkcyjnego rozwo-
ju obszarów wiejskich w ramach WPR. Pozwala skutecznie integrowaç ochron´ Êrodowiska z roz-
wojem gospodarki rolnej w taki sposób, aby minimalizowaç negatywne efekty rolnictwa i maksy-
malizowaç jego pozytywne oddzia∏ywania. G∏ównym celem tego instrumentu jest zach´cenie rol-
ników do kontynuacji, bàdê stosowania praktyk rolniczych prowadzàcych do ekologizacji produk-
cji rolniczej, która powinna byç czymÊ wi´cej ni˝ podstawowa dobra praktyka rolnicza. System
produkcji rolniczej przyjaznej dla Êrodowiska oznacza:
– wprowadzanie ograniczeƒ w odniesieniu do zasad stosowania Êrodków produkcji majàc na ce-

lu maksymalne wykorzystywanie naturalnego potencja∏u produkcyjnego agrocenoz,
– ograniczenie negatywnych skutków dla Êrodowiska wynikajàcych z procesu produkcyjnego,
– dbanie o walory przyrodnicze, estetyczne i kulturowe w obr´bie gospodarstwa. 

W∏aÊcicielowi gospodarstwa rolnego, który dobrowolnie zobowià˝e si´ do udzia∏u w programie
rolnoÊrodowiskowym, udzielana jest pomoc finansowa, która rekompensuje utracony dochód i po-
niesione dodatkowe koszty. Dzia∏alnoÊç rolnoÊrodowiskowa jest realizowana na podstawie wielo-
letnich umów zawieranych z paƒstwowà instytucjà odpowiedzialnà za zarzàdzanie funduszami Unii
Europejskiej tzw. agencjà p∏atniczà. 

Rolnik musi uczestniczyç w programie co najmniej 5 lat. W niektórych krajach wyd∏u˝ono ten
okres do 10 lat. Program musi dobrze odzwierciedlaç priorytety wynikajàce z uwarunkowaƒ roz-
woju rolnictwa w danym kraju cz∏onkowskim, jego walory przyrodnicze i wskazania ochrony Êro-
dowiska. Ka˝dy program rolnoÊrodowiskowy jest uzgadniany z Komisjà Europejskà przed osta-
tecznym jego zatwierdzeniem. 

Programy rolnoÊrodowiskowe polegajà na udzielaniu wsparcia finansowego rolnikom, którzy
w sposób dobrowolny zobowià˝à si´ do realizacji nast´pujàcych celów:
– rozwój rolnictwa przyjaznego dla Êrodowiska, dywersyfikacja produkcji rolniczej, wykorzystanie

lokalnych odmian i ras w celu ochrony zasobów genetycznych w rolnictwie,
– rozwój rolnictwa ekologicznego lub zintegrowanych metod gospodarowania, które sà korzyst-

ne dla Êrodowiska i zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej,
– kontynuacja ekstensywnych metod produkcji, zw∏aszcza ekstensywnej hodowli zwierzàt z utrzy-

maniem wypasów na u˝ytkach zielonych,
– aktywna ochrona siedlisk i gatunków chronionych zwiàzanych z obszarami rolnymi, 
– przeciwdzia∏anie negatywnym skutkom gospodarki rolnej w odniesieniu do wód, gleby i powie-

trza wynikajàcych z zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,
– upowszechnienie d∏ugofalowego planowania dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska i ró˝norod-

noÊci biologicznej w gospodarstwach rolnych.
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2.1.Reforma WPR uzgodniona w Luksemburgu 26.06.2003 r.

26 czerwca 2003 r. ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej uzgodnili fundamentalnà reform´
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Jest ona bezpoÊrednià sukcesorkà zmian z 1992 r. zaproponowa-
nych przez Mc Sharrego i póêniejszej reformy w ramach Agendy 2000. Reforma ta zmienia formy
wsparcia sektora rolnego, wzmacniajàc jednoczeÊnie pozycj´ przetargowà UE na forum WTO
podczas toczàcych si´ obecnie negocjacji handlowych. Nowa WPR b´dzie w wi´kszym stopniu
uwzgl´dniaç oczekiwania konsumentów i podatników, dajàc jednoczeÊnie rolnikom swobod´ wy-
boru kierunku produkcji uwzgl´dniajàcà wymagania rynku. W przysz∏oÊci znaczna wi´kszoÊç do-
tacji b´dzie wyp∏acana rolnikom niezale˝nie od wielkoÊci produkcji. Kluczowe elementy nowej, zre-
formowanej WPR obejmujà:
– Jednolità P∏atnoÊç na Gospodarstwo (JPG) niezale˝nà od wielkoÊci produkcji,
– Powiàzanie otrzymania JPG z obowiàzkiem spe∏niania okreÊlonych standardów przez gospo-

darstwo – zasada wspó∏zale˝noÊci,
– Redukcj´ p∏atnoÊci bezpoÊrednich (modulacja) w wi´kszych gospodarstwach,
– Mechanizm dyscypliny finansowej,
– Zmiany na niektórych rynkach
– Zwi´kszenie roli rozwoju obszarów wiejskich.

Poszczególne elementy reformy b´dà wprowadzane w ˝ycie w latach 2004–2007. JPG zacznie
funkcjonowaç od 2005 r. Zerwanie powiàzaƒ mi´dzy wsparciem rolników i wielkoÊcià oraz rodza-
jem produkcji poprzez wprowadzenie JPG w za∏o˝eniu ma poprawiç konkurencyjnoÊç i zwi´kszyç
orientacj´ rynkowà producentów rolnych, a jednoczeÊnie zapewniç koniecznà stabilnoÊç docho-
dów rolniczych.

JPG zastàpi wi´kszoÊç premii funkcjonujàcych w ramach organizacji ró˝nych rynków rolnych UE.
W rezultacie wi´kszoÊç p∏atnoÊci bezpoÊrednich w Unii b´dzie oddzielona od produkcji, tzn. ich
otrzymanie nie b´dzie uwarunkowane koniecznoÊcià prowadzenia okreÊlonych upraw lub chowem
okreÊlonych zwierzàt w gospodarstwie. JPG, w intencji twórców reformy, ma promowaç rolnictwo
zrównowa˝one, tzn. rolnictwo ˝ywotne ekonomicznie i nie degradujàce Êrodowiska naturalnego,
oraz  bardziej zorientowane na potrzeby rynkowe. 

Otrzymywanie JPG oraz pozosta∏ych p∏atnoÊci bezpoÊrednich b´dzie uwarunkowane przestrze-
ganiem przez rolników okreÊlonych standardów w zakresie ochrony Êrodowiska, bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci, fitosanitarnych i weterynaryjnych oraz dobrostanu zwierzàt w ramach zasady wspó∏zale˝-
noÊci. JednoczeÊnie paƒstwa cz∏onkowskie na poziomie kraju lub regionu b´dà mog∏y wyp∏acaç
rolnikom dodatkowe p∏atnoÊci jako rodzaj zach´ty do prowadzenia okreÊlonych kierunków produk-
cji wa˝nych z punktu widzenia ochrony Êrodowiska, poprawy jakoÊci produkcji i marketingu.

W wyniku reformy, od roku 2005 zwi´kszone zostanà Êrodki na rozwój obszarów wiejskich, co
b´dzie mo˝liwe g∏ównie dzi´ki Êrodkom uzyskanym ze stopniowej modulacji. Pojawià si´ tak˝e no-
we instrumenty uwzgl´dniajàce oczekiwania obywateli krajów cz∏onkowskich w zakresie bezpie-
czeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci oraz dobrostanu zwierzàt. Rolnicy uzyskajà wsparcie, aby sprostaç
tym wi´kszym wymogom, a ponadto uzyskajà dodatkowe Êrodki na programy rolnoÊrodowi-
skowe oraz promocj´ i marketing produktów rolnych.

22.. KKiieerruunnkkii  zzmmiiaann  WWssppóóllnneejj  PPoolliittyykkii  RRoollnneejj  UUEE  aa pprriioorryytteettyy  PPoollsskkii
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2.2.Wyniki negocjacji rolnych mi´dzy Polskà a UE uzgodnione 

w Kopenhadze 13.12. 2002 r.

Cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza odejÊcie od obecnej polityki wobec wsi i rol-
nictwa i obj´cie naszego kraju Wspólnà Polityka Rolnà, funduszami strukturalnymi i innymi polity-
kami wspólnotowymi. Wynegocjowano odpowiednie okresy przejÊciowe, ustalono limity produkcji
dla produktów najbardziej wspieranych w UE i limity wsparcia bezpoÊredniego (g∏ównie: obszar
bazowy, plon referencyjny, liczba premii bydl´cych). Polski rynek rolny b´dzie od dnia akcesji w∏à-
czony do Jednolitego Rynku Europejskiego, co oznacza likwidacj´ ograniczeƒ w wymianie han-
dlowej mi´dzy Polskà a pozosta∏ymi krajami rozszerzonej UE i przej´cie zewn´trznej taryfy celnej
i innych instrumentów polityki handlowej UE, jak i obj´cie systemem interwencji rynkowej. Wraz
z cz∏onkostwem nastàpi wzrost wsparcia finansowego dla wsi i rolnictwa w Polsce, chocia˝ zasad-
niczo zmienià si´ formy wspierania przemian. 

Przyst´pujàc do Unii Europejskiej, Polska wchodzi do grupy paƒstw, w których poziom wspar-
cia rolnictwa jest jednym z najwy˝szych na Êwiecie. W roku 2000 wsparcie dla rolnictwa w paƒ-
stwach Unii Europejskiej wynios∏o 90,2 mld USD, podczas gdy w Polsce 2,2 mld USD. Poziom
wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej stanowi∏ w 2000 r. 38% wartoÊci produkcji tego sektora,
w tym samym okresie analogiczny wskaênik dla Polski wynosi∏ 20%. Subsydia i dotacje dla rolnic-
twa unijnego sà realnie dwukrotnie wi´ksze ni˝ wsparcie dla rolnictwa w Polsce. 

Polskie gospodarstwa rolne oraz obszary wiejskie otrzymajà niemal po∏ow´ wszystkich Êrod-
ków pomocowych p∏ynàcych z Unii Europejskiej do Polski w pierwszych latach cz∏onkostwa.
Transfery te b´dà ros∏y w kolejnych latach wraz z up∏ywem okresu przejÊciowego w dost´pie do
dop∏at bezpoÊrednich. Od chwili przystàpienia do Unii Europejskiej polskie rolnictwo zostanie ob-
j´te systemem dop∏at bezpoÊrednich. Polska podj´∏a decyzj´ o zastosowaniu uproszczonego sys-
temu dop∏at bezpoÊrednich. System ten b´dzie funkcjonowaç przez trzy pierwsze lata cz∏onkostwa
z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia o dwa kolejne lata. Oznacza to ˝e, podobnie jak w uzgodnionej pó∏ ro-
ku po zakoƒczeniu negocjacji w Kopenhadze reformie WPR, dop∏aty bezpoÊrednie b´dà przyzna-
wane do ka˝dego hektara u˝ytków rolnych (system uproszczony). Ich wysokoÊç b´dzie zale˝a∏a
od tego, czy uprawy lub zwierz´ta sà obecnie subsydiowane w Unii. Górna granica „podwy˝szo-
nych” dop∏at bezpoÊrednich powsta∏a w wyniku przesuni´cia Êrodków z programów struktu-
ralnych oraz wsparcia z bud˝etu krajowego. 

© WWF-Canon / Fred F. HAZELHOFF
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Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 to podstawowy dokument okreÊlajàcy kierunki i ra-
my wydatkowania w Polsce funduszy strukturalnych. W stosunku do rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa sformu∏owano tam dwa g∏ówne cele: poprawa konkurencyjnoÊci gospodarki rolno-˝yw-
noÊciowej i zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich.

W celu przygotowania podstaw do wsparcia finansowego dzia∏aƒ w stosunku do obszarów wiejskich
i rolnictwa opracowano dwa odr´bne programy: Sektorowy Program Operacyjny (SOP) „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz Plan Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW). Podstaw´ prawnà dla obu tych programów stanowi Rozporzàdzenie Rady
Wspólnoty Europejskiej nr 1257/99 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski
Fundusz Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie (EAGGF) oraz Rozporzàdzenie Komisji (WE) 445/2002 usta-
nawiajàce szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia 1257/99.

Programy te opierajà si´ nie tylko na przepisach Unii Europejskiej, bazujà te˝ na podstawowych
dokumentach strategicznych i programowych dotyczàcych rozwoju wsi i rolnictwa, jakie od poczàt-
ku transformacji gospodarczej przygotowano i przyj´to w Polsce, a które wyznaczajà ogólne kierun-
ki polityki paƒstwa w tej dziedzinie. Przede wszystkim odnoszà si´ do podstawowego dokumentu
w tym zakresie, jakim jest Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
przyj´ta przez Rad´ Ministrów 13 lipca 1999 r. 

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dokumentem operacyjnym okreÊlajàcym cele, priorytety
i zasady wspierania zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich. Plan jest ukierunkowany na
aspekty spo∏eczne i Êrodowiskowe (ekologiczne) tego rozwoju w sposób spójny z innymi programa-
mi strukturalnymi realizujàcymi cele Narodowego Planu Rozwoju w zakresie polityki rozwoju obsza-
rów wiejskich. Plan b´dzie realizowany w latach 2004–2006 na terenie ca∏ego kraju. Podstawà reali-
zacji za∏o˝eƒ strategicznych Planu b´dzie osiem dzia∏aƒ: renty strukturalne, wsparcie dla gospo-
darstw niskotowarowych, dop∏aty wyrównawcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania, dzia∏ania rolnoÊrodowiskowe, zalesienia gruntów rolnych, dostosowanie do standardów
UE, wsparcie dla grup producentów, pomoc techniczna. Wszystkie te dzia∏ania b´dà finansowane
z Sekcji Gwarancji EAGGF oraz ze Êrodków przeznaczonych na ten cel w ustawie bud˝etowej.

Polska przygotowa∏a za∏o˝enia pilota˝owego programu rolnoÊrodowiskowego, który b´dzie wdra-
˝any w ramach programu operacyjnego SAPARD w wyznaczonych obszarach. Zdobyte podczas re-
alizacji programu pilota˝owego doÊwiadczenie ma pomóc zweryfikowaç za∏o˝enia programu doce-
lowego, uwzgl´dniajàcego potrzeby i realia Polski, nazwanego „Krajowym Programem RolnoÊrodo-
wiskowym”. Program ten stanowi integralnà cz´Êç Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach priorytetu – Ochrona Êrodowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich.

33.. KKrraajjoowwyy  PPrrooggrraamm  RRoollnnooÊÊrrooddoowwiisskkoowwyy  jjaakkoo  eelleemmeenntt  
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Dzia∏anie 4 obejmuje przedsi´wzi´cia rolnoÊrodowiskowe zwiàzane z gospodarowaniem rolni-
czym, s∏u˝àce ochronie Êrodowiska oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego wsi. Przedsi´-
wzi´cia te, zwane dalej pakietami rolnoÊrodowiskowymi, b´dà dobrowolnie realizowane przez rol-
nika zgodnie z planem dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowiskowej. Zalecenia zawarte w planie dzia∏alnoÊci
rolnoÊrodowiskowej wykraczajà poza zwyk∏à dobrà praktyk´ rolniczà obowiàzujàcà w naszym kra-
ju i nie b´dà pokrywaç si´ z innymi instrumentami WPR.

Zgodnie z art. 24, pkt 1 Rozporzàdzenia Rady (WE) 1257/1999, p∏atnoÊci za poszczególne pa-
kiety rolnoÊrodowiskowe zosta∏y ustalone w formie zrycza∏towanej, na podstawie utraconego do-
chodu, kosztów poniesionych w rezultacie przyj´tych zobowiàzaƒ oraz potrzeby motywacji finan-
sowej. Pomoc finansowa wyp∏acana jest raz w roku za pakiet dzia∏aƒ realizowany w gospodar-
stwie. WysokoÊç dotacji zosta∏a ustalona na podstawie Êrednich nadwy˝ek bezpoÊrednich w prze-
liczeniu na 1 hektar powierzchni lub DJP na rok.

KorzyÊci wynikajàce z wdra˝ania programów rolnoÊrodowiskowych mo˝na podzieliç na trzy
grupy: przyrodnicze, spo∏eczne, ekonomiczne – co jasno pokazuje ich zrównowa˝ony charakter.
KorzyÊci przyrodnicze wynikajà z dostosowania metod produkcji w gospodarstwach rolniczych
obj´tych programem rolnoÊrodowiskowym do wymagaƒ ochrony Êrodowiska. Pozosta∏e grupy
uwzgl´dniajà korzyÊci w postaci dodatkowych Êrodków finansowych dla rolników oraz utrzymania
w∏aÊciwych warunków ochrony Êrodowiska, w wyniku których stworzone sà mo˝liwoÊci innego
sposobu zagospodarowania terenów wiejskich.

Wnioskodawca mo˝e ubiegaç si´ o pomoc finansowà, jeÊli:
– dobrowolnie uczestniczy w projekcie;
– jest w∏aÊcicielem lub dzier˝awcà gruntu, co najmniej w czasie trwania zobowiàzania, który spe∏-

nia kryteria zasi´gu geograficznego pakietów rolnoÊrodowiskowych;
– gospodaruje na powierzchni co najmniej 1 ha u˝ytków rolnych;
– przygotuje i z∏o˝y wniosek o przystàpienie do programu wraz z 5-letnim planem dzia∏alnoÊci rol-

noÊrodowiskowej, potwierdzony przez doradc´ rolnoÊrodowiskowego; 
– zobowià˝e si´ do stosowania zwyk∏ej dobrej praktyki rolniczej na ca∏ym obszarze gospodar-

stwa oraz obowiàzków wynikajàcych z programu rolnoÊrodowiskowego przez okres 5 lat;
– podejmie si´ prowadzenia szczegó∏owych zapisów dotyczàcych gospodarowania i podstawo-

wych danych dotyczàcych zwierzàt (DJP/ha) potrzebnych dla celów kontroli i monitoringu;
– posiada wymaganà dokumentacj´ niezb´dnà do kontroli planu rolnoÊrodowiskowego.

Poni˝ej przedstawiono opis poszczególnych za∏o˝eƒ programów rolnoÊrodowiskowych opraco-
wanych w ramach dzia∏ania 4 PROW. Jest to wyciàg z trzech wersji KPR (z paêdziernika 2002, mar-
ca 2003 i sierpnia 2003) oraz krótka analiza zewn´trznej i wewn´trznej integralnoÊci tych za∏o˝eƒ.

44.. ZZaa∏∏oo˝̋eenniiaa  pprroojjeekkttóóww  KKrraajjoowweeggoo  PPrrooggrraammuu  RRoollnnooÊÊrrooddoowwii--
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4.1. IntegralnoÊç g∏ównych celów KPR i zakresu programów rolnoÊrodowiskowych

Dzia∏ania rolnoÊrodowiskowe to instrument wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w ra-
mach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Pozwala skutecznie integrowaç ochron´ Êrodowiska z roz-
wojem gospodarki rolnej w taki sposób, aby minimalizowaç negatywne efekty rolnictwa i maksy-
malizowaç jego pozytywne oddzia∏ywania.

Punkt 30 preambu∏y Rozporzàdzenia Rady Wspólnot Europejskich Nr 1257/99 z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
w sposób najbardziej spójny definiuje misj´ stosowania programów rolnoÊrodowiskowych jako in-
strumentu polityki rolnej. Mówi on, i˝ system pomocy agro-Êrodowiskowej powinien byç kontynu-
owany dla zach´cenia rolników, by s∏u˝yli spo∏eczeƒstwu jako ca∏oÊci poprzez wprowadzanie lub
rozwijanie stosowania praktyk rolnych zgodnych z wzrastajàcà potrzebà ochrony i poprawy stanu
Êrodowiska, zasobów naturalnych, gleby, ró˝norodnoÊci genetycznej i utrzymania stanu krajobrazu.

Poni˝ej przedstawiono opis poszczególnych za∏o˝eƒ programów rolnoÊrodowiskowych opra-
cowanych w ramach dzia∏ania 4 w trzech projektach PROW. Jako ˝e za podstaw´ prawnà ka˝de-
go z projektów uznaje si´ Rozporzàdzenie Rady WE 1257/99 przytoczono równie˝ pkt 30 jego pre-
ambu∏y definiujàcy g∏ówne cele stosowania programów rolnoÊrodowiskowych.

Analizujàc tabel´ 1 nale˝y zauwa˝yç, i˝ ˝aden projekt KPR w swoich za∏o˝eniach strategicznych
nie jest w pe∏ni zbie˝ny z ideà stosowania programów rolnoÊrodowiskowych jako instrumentu po-
lityki rolnej s∏u˝àcego ochronie i poprawie stanu Êrodowiska, zasobów naturalnych, gleby, ró˝no-
rodnoÊci genetycznej i utrzymaniu stanu krajobrazu. 

Wersja z paêdziernika 2002 r. nie ujmuje np. ochrony gleby, choç w innych za∏o˝eniach mo˝-
na jà uznaç za najbli˝szà rzeczywistym celom nakreÊlonym w Rozporzàdzeniu Rady 1257/99.
W kolejnych wersjach KPR cele te sà stopniowo zaw´˝ane, tak ˝e wersja ostatnia z sierpnia
2003 r. nie ujmuje ju˝ kompleksowego celu skupiajàcego aspekty Êrodowiskowe zwiàzane z za-
chowaniem ró˝norodnoÊci biologicznej oraz zachowaniem i ochronà elementów krajobrazu na
obszarach wiejskich. 

Zach´canie rolników,
by s∏u˝yli spo∏eczeƒ-
stwu jako ca∏oÊci 
poprzez wprowadzanie
lub kontynuowanie 
stosowania praktyk 
rolnych zgodnych
z wzrastajàcà potrzebà
ochrony i poprawy sta-
nu Êrodowiska, zaso-
bów naturalnych, gleby,
ró˝norodnoÊci gene-
tycznej i utrzymania 
stanu krajobrazu.

Promocja systemów
produkcji rolniczej przy-
jaznej dla Êrodowiska; 

zachowanie ró˝norod-
noÊci biologicznej sie-
dlisk pó∏naturalnych,
w tym zasobów gene-
tycznych w rolnictwie; 

zachowanie i odtwarza-
nie elementów krajobra-
zu rolniczego o znacze-
niu ochronnym oraz
kulturowym; 

podniesienie Êwiado-
moÊci ekologicznej
wÊród spo∏ecznoÊci
wiejskiej.

Promocja systemów
produkcji rolniczej przy-
jaznej dla Êrodowiska; 

zachowanie ró˝norod-
noÊci biologicznej sie-
dlisk pó∏naturalnych,
w tym zasobów gene-
tycznych w rolnictwie; 

zachowanie i odtwarza-
nie elementów krajobra-
zu rolniczego o znacze-
niu ochronnym dla Êro-
dowiska naturalnego
i walorów krajobrazo-
wych oraz kulturowym; 

podniesienie Êwiado-
moÊci ekologicznej
wÊród spo∏ecznoÊci
wiejskiej.

Promocja systemów
produkcji rolniczej przy-
jaznej dla Êrodowiska,
które wykraczajà poza
zwyk∏à dobrà praktyk´
rolniczà;

ochrona zasobów 
genetycznych zwierzàt
gospodarskich;

poprawa stanu Êwiado-
moÊci ekologicznej
wÊród spo∏ecznoÊci
wiejskiej.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie dokumentów odniesienia.

Tabela 1. Cele projektów KPR i Rozporzàdzenia Rady WE 1257/99

Rozporzàdzenie Rady Cele projektów KPR w ramach PROW
WE Nr 1257/99 KPR-X’02 KPR-III’03 KPR-VIII’03
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W ten sposób zrezygnowano nie tylko z powiàzania KPR, a przez niego PROW, z Rozporzàdze-

niem 1257/99, ale równie˝ z za∏o˝eniami narodowego Planu Rozwoju w cz´Êci odnoszàcej si´ do
zrównowa˝onego, a wi´c uwzgl´dniajàcego równie˝ aspekty Êrodowiskowe, rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce. 

Zakres programów rolnoÊrodowiskowych powinien jasno wynikaç i byç odzwierciedleniem
g∏ównych celów KPR. Jednak lektura tabeli 2. pokazuje brak wewn´trznej spójnoÊci pomi´dzy ce-
lami g∏ównymi propozycji KPR a ich zakresem. NiespójnoÊç ta jest najbardziej widoczna w propo-
zycji z sierpnia 2003 r. OgólnikowoÊç celu 1. „promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej
dla Êrodowiska, które wykraczajà poza zwyk∏à dobrà praktyk´ rolniczà” nie mo˝e tu byç uznana za
wystarczajàcà dla uzasadnienia zadania, jakim jest wykaszanie ∏àk w celu ochrony walorów przy-
rodniczych, a wi´c dzia∏aƒ uwzgl´dniajàcych ochron´ Êrodowiska i krajobrazu. ZaÊ stosowanie
mi´dzyplonów dla ochrony wód jest dzia∏aniem wysoce zbie˝nym z rolnictwem zrównowa˝onym,
polegajàcym mi´dzy innymi na przestrzeganiu odpowiedniego nast´pstwa roÊlin.

• stosowanie metod przyjaznych
dla Êrodowiska bàdê metod
ekologicznych w produkcji rol-
niczej w rozumieniu ustawy
o rolnictwie ekologicznym; 

• utrzymanie nisko produktyw-
nych ∏àk i pastwisk o wysokich
walorach przyrodniczych;

• utrzymanie siedlisk stanowià-
cych ostoje dzikiej przyrody;

• zmiana form u˝ytkowania grun-
tów rolnych na mniej dochodowà,

• zagospodarowanie gruntów za-
niedbanych i od∏ogowanych;

• stosowanie zabiegów w celu
ochrony gleby i zmniejszenia
strat azotu;

• tworzenie stref buforowych na
granicy u˝ytków rolnych z ob-
szarami zadrzewionymi i zbior-
nikami wód otwartych;

• tworzenie zadrzewieƒ Êródpol-
nych;

• zachowanie rodzimych ras zwie-
rzàt i miejscowych odmian ro-
Êlin uprawnych.

• stosowanie metod przyjaznych
dla Êrodowiska bàdê metod
ekologicznych w produkcji rol-
niczej w rozumieniu ustawy
o rolnictwie ekologicznym; 

• utrzymanie nisko produktyw-
nych ∏àk i pastwisk o wysokich
walorach przyrodniczych;

• utrzymanie siedlisk stanowià-
cych ostoje dzikiej przyrody;

• zmiana form u˝ytkowania grun-
tów rolnych na mniej dochodo-
wà w celu utrzymania lub po-
prawy walorów Êrodowiska na-
turalnego;

• zagospodarowanie gruntów za-
niedbanych i od∏ogowanych;

• stosowanie zabiegów w celu
ochrony gleby i zmniejszenia
strat azotu;

• tworzenie zadarnionych stref
buforowych i zadrzewieƒ Êród-
polnych;

• zachowanie rodzimych ras zwie-
rzàt i miejscowych odmian ro-
Êlin uprawnych.

• „rolnictwo zrównowa˝one” – po-
lega na ograniczeniu nawo˝e-
nia, zbilansowaniu gospodarki
nawozami i przestrzeganiu od-
powiedniego nast´pstwa roÊlin;

• „rolnictwo ekologiczne” – pole-
ga na stosowaniu metod rolnic-
twa ekologicznego w rozumie-
niu ustawy o rolnictwie ekolo-
gicznym; 

• „utrzymanie ∏àk ekstensywnych”
– wià˝e si´ z przywróceniem
lub kontynuacjà wykaszania
traw, w terminie od dnia 1 lipca
w∏àcznie, na ∏àkach jednoko-
Ênych o wysokich walorach
przyrodniczych, zagro˝onych
degradacjà; 

• „ochrona gleb i wód” – polega
na stosowaniu mi´dzyplonów
w celu zwi´kszenia udzia∏u
gleb z okrywà roÊlinnà w okre-
sie jesienno-zimowym; 

• „ochrona rodzimych ras zwie-
rzàt gospodarskich” – polega
na utrzymywaniu hodowli ras
byd∏a, koni i owiec zagro˝o-
nych wygini´ciem.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie dokumentów odniesienia.

Tabela 2. Zakres programów rolnoÊrodowiskowych w projektach KPR

KPR-X’02 KPR-III’03 KPR-VIII’03
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4.2.Za∏o˝enia operacyjne dla dzia∏ania 4 PROW

W efekcie wdra˝ania PROW, Polska zostanie obj´ta instrumentami nale˝àcymi do II filaru
Wspólnej Polityki Rolnej, tzw. Êrodkami towarzyszàcymi (renty strukturalne, wspieranie przedsi´-
wzi´ç rolnoÊrodowiskowych, zalesianie gruntów rolnych oraz wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW).

W Traktacie Akcesyjnym z dnia 16 kwietnia 2003 r., przewidziano dla nowych krajów cz∏onkow-
skich, rozszerzenie zakresu instrumentów towarzyszàcych o cztery nowe dzia∏ania, na okres wdro-
˝eniowy 2004–2006. W Traktacie zaproponowano tak˝e poziom wspó∏finansowania wszystkich
dzia∏aƒ wy˝szy, ni˝ to wynika z Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1257/1999 wynoszàcy 80% dla UE
i 20% wk∏adu krajowego.

Za∏o˝enia operacyjne projektów PROW dla dzia∏ania 4 zaprezentowane sà w tabeli 3. Wynika
z niej, ˝e w poszczególnych wersjach KPR dokonano niewielkich zmian za∏o˝eƒ operacyjnych.
Zwi´kszono planowanà powierzchni´ obj´cia programami rolnoÊrodowiskowymi z 900 tys. ha
w propozycji z paêdziernika 2002 do 1 mln ha w dwóch kolejnych wersjach programu. Zmianie
uleg∏ równie˝ indykatywny bud˝et dzia∏ania z 260 mln PLN w propozycji z marca do 277,5 mln PLN
w wersji sierpniowej 2003. Jest to g∏ównie wynikiem przyj´cia innych za∏o˝eƒ do kalkulacji stawek.
W propozycji marcowej wysokoÊç p∏atnoÊci zosta∏a obliczona na podstawie przeci´tnych wyników
ekonomicznych gospodarstw rolnych w roku 1996, zaÊ w propozycji sierpniowej w latach
1995,1996 i 1997. ˚aden z 3. omawianych projektów nie podawa∏ liczby potencjalnych beneficjen-
tów, którzy mogliby, po spe∏nieniu warunków, uczestniczyç w programie.

Indykatywny bud˝et
dzia∏ania (mln PLN)

Powierzchnia 
planowana (tys. ha)

Liczba potencjalnych 
beneficjentów

bd

900

bd

260

1000

bd

277,5

1000

bd

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie dokumentów odniesienia. bd – brak danych

Tabela 3. Za∏o˝enia operacyjne KPR w ramach projektów PROW

KPR-X’02 KPR-III’03 KPR-VIII’03
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Dzia∏anie 4, zawierajàce Krajowy Program RolnoÊrodowiskowy, obejmuje kilka przedsi´wzi´ç
rolnoÊrodowiskowych, zwanych dalej pakietami rolnoÊrodowiskowymi. Pakiety rolnoÊrodowisko-
we sà zwiàzane z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym na ochron´ Êrodowiska oraz za-
chowaniem zasobów genetycznych zwierzàt gospodarskich. Ka˝dy pakiet posiada zestaw kilku
ÊciÊle sprecyzowanych wymogów, które wykraczajà poza zwyk∏à dobrà praktyk´ rolniczà (ZDPR)
i nie pokrywajà si´ z innymi instrumentami WPR. 

Rolnik, który chce uczestniczyç w programie, musi z∏o˝yç wniosek wraz z planem rolnoÊrodo-
wiskowym i za∏àcznikami, mi´dzy innymi z mapà dzia∏ek opracowanà na wyrysie gospodarstwa
z ewidencji gruntów rolnych. Plan obejmie obszar ca∏ego gospodarstwa rolnego i zostanà na nim
wyznaczone dzia∏ki rolne, na których b´dà realizowane okreÊlone pakiety rolnoÊrodowiskowe,
w okresie 5 lat trwania planu. Wnioski rolnoÊrodowiskowe o przystàpienie do programu rolnoÊro-
dowiskowego b´dà przyjmowane przez w∏aÊciwe, w stosunku do po∏o˝enia siedziby gospodar-
stwa, biura terenowe Agencji P∏atniczej przez ca∏y rok i rozpatrywane dwa razy do roku, w termi-
nach okreÊlonych w procedurach wdro˝eniowych.

Opracowanie wniosku rolnoÊrodowiskowego wraz z planem rolnoÊrodowiskowym b´dzie wy-
maga∏o udzia∏u doradcy rolnego, który wyka˝e si´ odpowiednim przeszkoleniem w zakresie do-
radztwa rolnoÊrodowiskowego. 

Minimalne zmiany za∏o˝eƒ operacyjnych w stosunku do dzia∏ania 4 skonfrontowane ze znaczà-
cymi zmianami celów g∏ównych KPR oraz zakresu dzia∏aƒ programów rolnoÊrodowiskowych
(w szczególnoÊci w propozycji z sierpnia 2003 r.) da∏y bardzo ciekawe wyniki. 

5.1.Liczba i typ pakietów rolnoÊrodowiskowych

Reorientacja celów i zakresu dzia∏ania programów rolnoÊrodowiskowych w naturalny sposób
wp∏yn´∏a na liczb´ typów i wariantów pakietów rolnoÊrodowiskowych, z których mogliby skorzy-
staç rolnicy przyst´pujàc do programu. Zadziwiajàcym jest jednak drastyczne ograniczenie licz-
by pakietów i wariantów przy zachowaniu minimalnych zmian za∏o˝eƒ operacyjnych programu
(tabela 4.).
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Nieznane sà motywy takiego dzia∏ania, mo˝na jednak z du˝ym prawdopodobieƒstwem okreÊliç

ich skutki. B´dà one mia∏y trojaki charakter:
1. Znaczàco ulegnie ograniczeniu liczba mo˝liwych wariantów wyboru dzia∏aƒ, którymi mogà byç

zainteresowani rolnicy, przez co
2. Ulegnie zmniejszeniu liczba potencjalnych uczestników programów rolnoÊrodowiskowych, któ-

rzy zechcà przystàpiç do programu, jednak, co wa˝niejsze, b´dà w stanie spe∏niç warunki
uczestnictwa, co w efekcie spowoduje

3. S∏abe zainteresowanie programami rolnoÊrodowiskowymi, w wyniku czego ich g∏ówna idea –
ochrona przyrody – sprowadzi si´ do marginalnych dzia∏aƒ.

Jak podkreÊlali sygnatariusze listu do Ministra Rolnictwa z dnia 29.07.2003 r. (Organizacje zaj-
mujàce si´ zrównowa˝onym rozwojem obszarów wiejskich, Êledzàce prace nad przygotowaniem
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególnoÊci w odniesieniu do dzia∏ania 4 Programu Rol-
noÊrodowiskowego) nale˝y uwa˝aç, aby w procesie upraszczania nie znikn´∏y te dzia∏ania, których
wdro˝enie mieç b´dzie kluczowe znaczenie dla zachowania wyjàtkowo wysokich walorów przy-
rodniczych naszych terenów rolniczych.

5.2.WysokoÊç proponowanych p∏atnoÊci za pakiety rolnoÊrodowiskowe

Zgodnie z art. 24, pkt 1 Rozporzàdzenia Rady (WE) 1257/1999, p∏atnoÊci za poszczególne pa-
kiety zosta∏y ustalone w formie zrycza∏towanej, przy uwzgl´dnieniu nast´pujàcych elementów: 
– utracony dochód rolnika z tytu∏u ekstensyfikacji bàdê zaniechania intensyfikacji;
– dodatkowy koszt wynikajàcy z realizacji danego pakietu;
– potrzeba dodatkowej motywacji finansowej dla producenta rolnego nie wy˝szej ni˝ 20% sumy

utraconych dochodów i poniesionych kosztów.

WysokoÊç p∏atnoÊci zosta∏a obliczona na podstawie uÊrednionych danych ekonomicznych wyliczo-
nych dla ca∏ego kraju, w przeliczeniu na 1 hektar powierzchni lub DJP na rok. Jako podstaw´ obliczeƒ
przyj´to Êrednie standardowe nadwy˝ki bezpoÊrednie dla 1996 roku. W kalkulacji p∏atnoÊci wyelimino-
wano podwójne naliczanie p∏atnoÊci za te same wymagane praktyki rolnicze. Pomoc finansowa b´dzie
wyp∏acana corocznie jako suma p∏atnoÊci za pakiety dzia∏aƒ wdra˝anych w gospodarstwie.

Rolnictwo zrównowa˝one 2 2 1
Rolnictwo ekologiczne 8 8 8
Rolnictwo niskonak∏adowe 1 0 0
¸àki pó∏naturalne jednokoÊne 4 4 2
¸àki pó∏naturalne dwukoÊne 4 3 1
Pastwiska ekstensywne 5 4 0
U˝ytki przyrodnicze 2 2 0
Zadrzewienia Êródpolne 3 3 0
Zachowanie lokalnych ras zwierzàt gospodarskich 4 4 17
Zachowanie lokalnych odmian roÊlin 2 2 0
Renaturyzacja ∏àk i pastwisk 2 2 0
Przeciwdzia∏anie erozji i zanieczyszczeniom wód 7 7 3
Tereny otwarte 2 1 0
Strefy buforowe 2 2 0
Sady 1 1 0
Uzupe∏niajàce 4 1 0

Liczba typów programów 4 5 3
Liczba pakietów 16 15 5
Liczba wariantów 53 67 32

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie dokumentów odniesienia.

Tabela 4. Zestawienie liczby programów, pakietów i wariantów w poszczególnych wersjach KPR.

Pakiet KPR-X’02 KPR-III’03 KPR-VIII’03
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Porównanie dwóch projektów KPR z 2003: marcowego i sierpniowego na przyk∏adzie pakietów

systemowego (tabela 5.) oraz przyrodniczego (tabela 6.) pokazuje, i˝ przy wzroÊcie bud˝etu
i ograniczeniu wariantów lub nawet eliminacji poszczególnych pakietów nie obserwuje si´ prak-
tycznie ˝adnego, poza wyjàtkami, wzrostu wysokoÊci p∏atnoÊci. Wyst´pujàce na bardzo niskim po-
ziomie p∏atnoÊci we wszystkich projektach, w porównaniu z p∏atnoÊciami w innych paƒstwach, za-
pewne nie zach´cà rolników, by partycypowaç w programie.

¸àki ¸àki bagienne wykaszane sporadycznie 530 wykaszanie 
pó∏naturalne r´czne 
jednokoÊne – 1060

¸àki bagienne wykaszane raz na rok 1060 0
¸àki wilgotne trz´Êlicowe 430 wykaszanie

mechaniczne
– 430

¸àki ciep∏olubne 540
¸àki pó∏naturalne ¸àki nizinne tradycyjnie u˝ytkowane 800 610
dwukoÊne ¸àki nizinne z opóênionym koszeniem 680 0

¸àki górskie 620 0
Pastwiska Pastwiska na murawach ciep∏olubnych 400 0
ekstensywne Pastwiska nizinne wypas tradycyjny 360 0

Pastwiska nizinne wypas regulowany 520 0
Pastwiska górskie 560

U˝ytki Torfowiska 600 0
przyrodnicze Szuwary i zio∏oroÊla 220 0
Zadrzewienia Renowacja zadrzewieƒ Êródpolnych 100/100mb 0
Êródpolne Nowe zadrzewienia Êródpolne 1-rz´dowe 80/100mb 0

Nowe zadrzewienia Êródpolne 2-rz´dowe 180/100mb 0

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie dokumentów odniesienia.

Tabela 6. WysokoÊç proponowanych stawek p∏atnoÊci za pakiety przyrodnicze

Pakiety i ich warianty P∏atnoÊci w PLN/ha
KPR III’03 KPR VIII’03

Rolnictwo Rolnictwo zrównowa˝one podstawowe 170 170
zrównowa˝one Rolnictwo zrównowa˝one o wielostronnej produkcji 200 0
Rolnictwo Uprawy rolnicze w okresie przestawiania 590 590
ekologiczne Uprawy rolnicze z certyfikatem 490 490

U˝ytki zielone w okresie przestawiania 200 200
U˝ytki zielone z certyfikatem 170 170
Uprawy warzywnicze w okresie przestawiania 1000 1000
Uprawy warzywnicze z certyfikatem 800 800
Uprawy sadownicze i plantacje jagodowe 1200 1500
w okresie przestawiania
Uprawy sadownicze i plantacje jagodowe 1000 1100
z certyfikatem

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie dokumentów odniesienia.

Tabela 5. WysokoÊç proponowanych p∏atnoÊci za pakiety systemowe

Pakiety i ich warianty P∏atnoÊci w PLN/ha
KPR III’03 KPR VIII’03
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Odnoszàc si´ do poszczególnych elementów analizy, nale˝y zauwa˝yç, i˝:

1. Priorytet 2.2. PROW „Ochrona Êrodowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów
wiejskich” w ramach dzia∏ania 4 nie zosta∏ w pe∏ni spe∏niony.

2. Ogólne cele KPR i zakres programów rolnoÊrodowiskowych wytyczony przez nie (w szczegól-
noÊci w propozycji z sierpnia 2003), nie sà spójne z zewn´trznymi dokumentami odniesienia.
Wewn´trzna spójnoÊç nie jest równie˝ zachowana, gdy˝ zarówno cele KPR, jak i zakres progra-
mów rolnoÊrodowiskowych wzajemnie nie wykluczajà si´ a wspólnie nie wyczerpujà si´.

3. Najnowsza propozycja KPR nie odnosi si´ do rzeczywistych celów programów rolnoÊrodowi-
skowych. Zak∏ada jedynie cele przybli˝one do programów rolnoÊrodowiskowych w UE.

4. Rezygnacja z pakietów ukierunkowanych na ochron´ przyrody mo˝e spowodowaç bezpo-
wrotnà utrat´ tych zasobów w wyniku intensyfikacji produkcji oraz utrat´ unikalnych zasobów
genowych.

5. Ograniczenie mo˝liwoÊci wyboru spoÊród wielu wariantów dzia∏aƒ rolnoÊrodowiskowych oraz
niski poziom stawek dotacji, w szczególnoÊci w cz´Êci motywacyjnej, b´dà stanowi∏y bardzo
du˝à barier´ udzia∏u (dobrowolnego) rolników w programie. 

6. Brak okreÊlenia liczby potencjalnych beneficjentów Êwiadczyç mo˝e o niepe∏nej ÊwiadomoÊci
skutków zapisów odnoÊnie kryteriów koniecznych do spe∏nienia przez przysz∏ego uczestnika
programu. Stanowià one drugà z powa˝nych barier ograniczajàcych zainteresowanie tym in-
strumentem.

Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, i˝ przy niew∏aÊciwie zdefiniowanych celach strategicz-
nych, niespójnej strukturze, minimalnych zmianach za∏o˝eƒ operacyjnych i zbyt daleko idà-
cych uproszczeniach poszczególnych dzia∏aƒ w ramach Krajowego Programu RolnoÊrodo-
wiskowego, mniej rolników b´dzie zainteresowanych i uprawnionych do skorzystania z tego
instrumentu, co negatywnie wp∏ynie na skutecznoÊç realizacji jego rzeczywistych celów. 

Nale˝y równie˝ pami´taç, i˝ zdobywanie przez Polsk´ jak najwczeÊniej doÊwiadczeƒ we wdra-
˝aniu programów rolnoÊrodowiskowych przyczyni si´ do wzrostu absorpcji rosnàcych w przysz∏o-
Êci w UE Êrodków dla rolników prowadzàcych tradycyjnà gospodark´ rolnà, gospodarujàcych na
terenach przyrodniczo cennych i na obszarach o rozdrobnionym rolnictwie, gdzie nie ma mo˝liwo-
Êci uzyskiwania godziwych dochodów z dzia∏alnoÊci rolniczej. 

66.. WWnniioosskkii
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223399.. AAnneekkss  ––  KKrraajjoowwyy  KKaattaalloogg  RRoollnnooÊÊrrooddoowwiisskkoowwyy

Rolnictwo Rolnictwo zrównowa˝one podstawowe + + +
zrównowa˝one Rolnictwo zrównowa˝one + + –

o wielostronnej produkcji
Rolnictwo Uprawy rolnicze bez certyfikatu + – +
ekologiczne Uprawy rolnicze z certyfikatem + + +

Uprawy rolnicze w okresie przestawiania – + –
U˝ytki zielone bez certyfikatu + – +
U˝ytki zielone w okresie przestawiania – + –
U˝ytki zielone z certyfikatem + + +
Uprawy warzywnicze bez certyfikatu + – –
Uprawy warzywnicze – + –
w okresie przestawiania
Uprawy warzywnicze z certyfikatem + + +
Uprawy sadownicze i plantacje jagodowe + – +
bez certyfikatu
Uprawy sadownicze i plantacje jagodowe – + –
w okresie przestawiania
Uprawy sadownicze i plantacje jagodowe + + +
z certyfikatem

Rolnictwo Rolnictwo niskonak∏adowe + – –
niskonak∏adowe
¸àki pó∏naturalne ¸àki bagienne wykaszane sporadycznie + + R´cznie
jednokoÊne ¸àki bagienne wykaszane raz na rok + +

¸àki wilgotne trz´Êlicowe + + Mechanicznie
¸àki ciep∏olubne + +

¸àki pó∏naturalne ¸àki nizinne tradycyjnie u˝ytkowane + + +
dwukoÊne ¸àki nizinne z opóênionym koszeniem + +

¸àki górskie – +
¸àki górskie: 350–600 m n.p.m. + –
¸àki górskie: powy˝ej 600 m n.p.m. + –

Pastwiska Pastwiska na murawach ciep∏olubnych + + –
ekstensywne Pastwiska nizinne wypas tradycyjny + +

Pastwiska nizinne wypas regulowany + +
Pastwiska górskie – +
Pastwiska górskie: 350–600 m n.p.m. + –
Pastwiska górskie: powy˝ej 600 m n.p.m. + –

U˝ytki Torfowiska + + –
przyrodnicze Szuwary i zio∏oroÊla + +
Zadrzewienia Renowacja zadrzewieƒ Êródpolnych + + –
Êródpolne Nowe zadrzewienia Êródpolne 1-rz´dowe + +

Nowe zadrzewienia Êródpolne 2-rz´dowe + +

Projekty KPR
Typ Pakiet Wariant X’02 III’03 VIII’03
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2244 Zachowanie Byd∏o polskie czerwone + + +
lokalnych ras Konik polski + + +
zwierzàt Koƒ huculski + + +
gospodarskich Owce (ró˝ne rasy) + + +
Zachowanie Produkcja lokalnych odmian uprawnych + + –
lokalnych odmian Produkcja nasienna lokalnych odmian + +
roÊlin uprawnych
Renaturyzacja Przekszta∏cenie ∏àk uprawnych + + –
∏àk i pastwisk na ∏àki pó∏naturalne

Przekszta∏cenie pola ornego w TUZ + +
– z siewem traw

Przeciwdzia∏anie Wsiewki poplonowe + + +
erozji i zanieczy- Zielone pola – mi´dzyplon ozimy + + +
szczeniom Zielone pola – mi´dzyplon Êcierniskowy + + +
wód (mulcz)

Zielony ugór – na gruntach uprawianych + + –
Zielony ugór – na gruntach zaniedbanych + + –
Ochrona gruntów nara˝onych na erozj´ + + –
Ochrona gruntów nara˝onych na erozj´ + + –
poprzez wprowadzanie roÊlinnoÊci 
strukturotwórczej

Tereny otwarte Przywrócenie terenów otwartych + – –
Utrzymanie terenów otwartych + +

Strefy buforowe Strefy buforowe i miedze Êródpolne – 2m + + –
(100 mb)
Strefy buforowe i miedze Êródpolne – 5m + +
(100 mb)

Sady Sady tradycyjne + + –
Usuwanie roÊlinnoÊci inwazyjnej + + –
Rekompensata kosztów u˝ytkowania + –
odleg∏ych ∏àk i pastwisk
Wapnowanie + –
Dni otwartych drzwi + –

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie dokumentów odniesienia.
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