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Synopsis. Producenci rolni chc c sprosta  oczekiwaniom rynku coraz ch tniej korzystaj  z pomocy 

jak  oferuje Unia Europejka. W artykule podj to prób  charakterystyki dzia ania rolno-

rodowiskowo-klimatycznego oraz przedstawiono stan wykorzystania rodków unijnych w zakresie 

dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego. Jak wynika z przeprowadzonych analiz zauwa ono, i  

analizowane dzia anie jest wa nym projektem s u cym ochronie i zachowaniu naturalnych 

ekosystemów. Rolnicy ch tnie uczestnicz  w tym projekcie, gdy  otrzymuj  p atno ci w zakresie 

dwunastu pakietów, które s u  ochronie wód, gleb, cennych siedlisk przyrodniczych, klimatu, 

zagro onych gatunków ptaków, zwierz t gospodarskich, jak równie  ochronie ró norodno ci 

krajobrazu. 

S owa kluczowe: rolnictwo zrównowa one, PROW 2014-2020, ARiMR, producenci 

Abstract. Agricultural producers, wishing to meet the expectations of the market, are increasingly 

eager to take advantage of the assistance offered by the European Union. The article attempts to 

characterize the agro-environmental and climatic activity and presents the state of use of the EU funds 

in the scope of the agro-environmental and climatic activity. As the analyses show, the measure under 

analysis is an important project aimed at protection and preservation of natural ecosystems. Farmers 

are keen to participate in this project as they receive payments for twelve packages that protect water, 

soil, valuable natural habitats, climate, endangered bird species, farm animals and landscape diversity. 
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Wprowadzenie 

Dynamiczny rozwój gospodarczy jaki mia  miejsce w drugiej po owie XX wieku 

wp yn  na popraw  dobrobytu w krajach rozwini tych Ameryki Pó nocnej czy Europy 

Zachodniej, ale tak e przyczyni  si  jak zauwa a ylicz, do „przyspieszonego zu ycia 

przyrody i pauperyzacji ludno ci” ( ylicz, 2004; mija, 2014). Idea rozwoju 
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zrównowa onego stanowi odpowied  na te problemy. Mimo, i  przes anie tej koncepcji jest 

zrozumia e, to interpretacja oraz zdefiniowanie, czym jest zrównowa ony rozwój, prowadzi 

do dyskusji, a w rezultacie do stopniowego rozszerzenia zakresu problematyki dotycz cej 

tej idei. 

Koncepcja zrównowa onego rozwoju w odniesieniu do obszarów wiejskich i 

rolnictwa nabiera dodatkowego znaczenia, bowiem przy realizacji strategicznych celów 

uwzgl dnia si  znaczenie przyrodniczego rodowiska, gdy  w tych formach dzia alno ci, 

od przyrody uzale nione s  uzyskane wyniki. Takim rodzajem dzia alno ci jest rolnictwo, a 

jego obszarem dzia alno ci s  obszary wiejskie (Stanny, 2013). Z uwagi na cis e 

powi zanie rozwoju obszarów wiejskich z rozwojem rolnictwa nie mo na mówi  o rozwoju 

obszarów wiejskich bez rolnictwa zrównowa onego. Idea zrównowa onego rozwoju w 

odniesieniu do obszarów wiejskich zak ada dodatkowo prowadzenie dzia alno ci 

gospodarczej na tych terenach oraz popraw  warunków ycia ludno ci wiejskiej. 

Wspieranie takiej koncepcji rozwoju w rolnictwie nie wp ywa na degradacj  rodowiska, 

jednak umo liwia ochron  gleby, zwierz t, ro lin i zasobów wodnych. Zatem jest to idea 

zapewniaj ca rolnictwo ywotno  ekonomiczn  przy jednoczesnej realizacji celów 

ekologicznych i produkcyjnych (Sydorovych, Wossink, 2008). 

Rolnictwo zrównowa one, zdaniem wielu autorów (Zegar, 2005; Matuszczak, 2013) 

realizowa  powinno jednocze nie zarówno cele produkcyjne jak i ekologiczne, 

ekonomiczne oraz spo eczne. Pomijaj c wymiar spo eczny pozosta e s  w pewnym stopniu 

komplementarne, jednak mog  pojawi  si  mi dzy nimi pewne sprzeczno ci. Produkcja 

rolnicza charakteryzuj ca si  du  intensywno ci  degraduje rodowisko, mniej intensywna 

produkcja jest przyjazna rodowisku, jednak generuje wy sze koszty, które w ostatecznym 

rozrachunku ponosz  konsumenci poprzez wzrost cen produktów. 

W my l definicji przedstawionej w 1987 roku przez Komisj  do Spraw rodowiska 

i Rozwoju, zrównowa ony rozwój to sposób zaspakajania potrzeb pokolenia wspó czesnego, w 

taki sposób który nie ogranicza mo liwo  zaspakajania potrzeb przysz ym pokoleniom 

(Sadowski, 2012). Kie czewski (2009) dokona  podzia u zrównowa onego rozwoju na dwa 

cele: sprawiedliwo  mi dzypokoleniow  i wewn trzpokoleniow . Ta pierwsza zwi zana by a z 

dba o ci  o wspó czesne i przysz e pokolenia w oparciu o wiadomo  zachowania naturalnego 

kapita u dla przysz ych generacji poprzez rozs dne gospodarowanie zasobami przyrody i 

zachowanie odpowiednich proporcji mi dzy inwestycjami a konsumpcj . Natomiast 

wewn trzpokoleniowa sprawiedliwo  uznaje dba o  o obecne pokolenia, poprzez 

zmniejszanie nierówno ci w rozwoju obszarów zacofanych i rozwini tych, likwidacj  ubóstwa, 

analfabetyzmu i g odu.  

Konieczno  respektowania norm zrównowa onego rozwoju w odniesieniu do 

rolnictwa jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, e intensywne rolnictwo wykorzystuje 

zasoby przyrody jak równie  wp ywa na ekologiczne systemy. Zrównowa one rolnictwo 

nie dotyczy bowiem tylko kwestii rolnictwa jako sektora zwi zanego z produkcj  

ywno ci, ale dotyczy ca okszta tu stosunków spo eczno-gospodarczych w samym 

rolnictwie jak i poza nim. Z uwagi na spo eczny wymiar odnosi si  równie  do przestrzeni 

ycia na obszarach wiejskich (Niew g owska, 2010). 

Realizacja idei rozwoju zrównowa onego rolnictwa oraz obszarów wiejskich wi  si  

z wieloma trudno ciami zarówno o charakterze ekonomicznym (dzia alno  inwestycyjna), 

socjalnym (dochody ludno ci wiejskiej), etycznym oraz intelektualnym ( wiadomo  

ekologiczna). Przeciwno ci w jej realizacji w uj ciu praktycznym wynikaj  cz sto z faktu, 

i  jest to idea próbuj ca po czy  sprzeczne cele, zw aszcza w krótszym okresie czasu. 
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W reakcji na wyst puj ce sprzeczno ci jak wskazuje Kociszewski (2011) podj to 

próby zreformowania WPR, w których coraz wi ksz  uwag  skoncentrowano na 

uwzgl dnianiu uwarunkowa  rodowiskowych. W du ej mierze wynika o to z rozwijanej 

równolegle polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a szczególnie z przyj cia jednej z 

najwa niejszych jej zasad tj. integracji tej polityki z politykami sektorowymi (Kociszewski, 

2011). Zastosowanie wskazanej zasady wi za o si  mi dzy innymi z na o eniem 

standardów rodowiskowych na producentów rolnych w UE oraz z wdra aniem 

stosownych instrumentów ekonomicznych w obr bie WPR. W Polsce dzia aniem, którego 

zadaniem by o uwzgl dnienie aspektu rodowiskowego w rolnictwie by o uczestnictwo 

rolników w dzia aniu rolno rodowiskowym (PROW 2007-2013). Kontynuacj  powy szego 

programu w perspektywie PROW 2014-2020 jest dzia anie rolno- rodowiskowo-

klimatyczne. Niniejsze opracowanie stanowi prób  charakterystyki i analizy wykorzystania 

rodków unijnych w ramach dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego, które wpisuje 

si  w koncepcje zrównowa onego rozwoju rolnictwa w tym aspektu rodowiskowego. 

Dane i metody  

Celem artyku u by a charakterystyka i analiza wykorzystania rodków przez 

producentów rolnych w kraju w ramach ich uczestnictwa w dzia aniu rolno- rodowiskowo-

klimatycznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-

2020. Opracowanie przygotowano z wykorzystaniem techniki desk research i ma ono 

charakter analizy, której celem jest poruszenie problematyki dofinansowania z Unii 

Europejskiej (UE) gospodarstw. W artykule zastosowano metod  analizy zebranego 

materia u. Dobór metod determinowa a dost pno  materia ów ród owych, z których cz  

mia a charakter wtórny (raporty, dokumenty statystyki publicznej, literatura zwi zana 

z zagadnieniem innowacyjno ci, problemami dofinasowania podmiotów) oraz pierwotny 

(niepublikowane dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ARiMR). 

Materia  badawczy stanowi  dane pochodz ce z ARiMR, dotycz ce wniosków z o onych 

przez gospodarstwa w latach 2014-2017 o dofinasowanie w ramach dzia ania rolno-

rodowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020. Przedmiot badawczy 

stanowi a analiza aktywno ci polskich producentów. W artykule pos u ono si  metod  

opisow  i tabelaryczn  analizy danych. 

Charakterystyka dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego 

Dzia alno  prowadzona przez rolników polega w g ównej mierze na produkcji 

ywno ci dobrej jako ciowo oraz bezpiecznej, uwzgl dniaj c jednocze nie przede 

wszystkim w swojej dzia alno ci ekonomiczne uwarunkowania. Produkcja rolna bazuje na 

naturalnych zasobach, a jej trwa o  uzale niona jest od klimatu oraz stanu rodowiska. 

Jednym z priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest promowanie 

rolniczych praktyk sprzyjaj cych ochronie rodowiska. Realizacja tego celu odbywa si  np. 

poprzez wdra anie we wszystkich krajach cz onkowskich Unii dzia ania rolno-

rodowiskowo-klimatycznego. Dzia anie te sk ada si  z pakietów, a w ich obr bie z 

licznych wariantów. Ka dy pakiet oraz wariant obejmuje zakres dzia a  rolniczych, których 

przestrzeganie sprzyja ochronie rodowiska i dziedzictwa przyrodniczego. Ka dy rolnik, 
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w zale no ci od rodzaju prowadzonej produkcji czy uwarunkowa  przyrodniczych, mo e 

wybra  dla siebie pakiet i wariant, którego realizacja trwa 5 lat i w efekcie otrzyma  

p atno ci. Pakiety w ramach dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego w wi kszo ci 

przypadków s  kontynuacj  pakietów realizowanych w ramach Programu 

rolno rodowiskowego PROW 2007-2013. W obecnej perspektywie tj. PROW 2014-2020 

dzia anie Rolnictwo ekologiczne oraz Dzia anie rolno- rodowiskowo-klimatyczne 

funkcjonuj  jako dwa niezale ne dzia ania, czyli inaczej ni  to by o w poprzednim okresie 

programowania, gdzie ekologiczne rolnictwo stanowi o jedno z wariantów Programu 

rolno rodowiskowego. 

Za o eniem dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego jest promowanie zwyczajów 

rolniczych, które s u  ochronie wód, gleb, cennych siedlisk przyrodniczych, klimatu, 

zagro onych gatunków ptaków, zwierz t gospodarskich, jak równie  ochronie ró norodno ci 

krajobrazu. Metody praktykowane w ramach tego dzia ania wp ywaj  na poziom zró nicowania 

ró norodno ci biologicznej oraz przyczyniaj  si  do zwi kszenia liczebno ci i ró norodno ci 

gatunkowej owadów zapylaj cych, jednocze nie tworz c siedliska wyst powania innych 

gatunków zwierz t. Pakiety w ramach tego dzia ania stwarzaj  pewnego rodzaju zach t  

finansow  dla zarz dców lub rolników, którzy dobrowolnie podejm  si  dzia alno ci rolniczej 

zgodnie z przyj tymi normami. Beneficjenci realizuj  dzia ania polegaj ce na dostosowaniu si  

do wymogów, które sprzyjaj  ró nym elementom sk adowym rodowiska naturalnego. W 

wi kszo ci przypadków wymogi te prowadz  do utraty cz ci zysków w wyniku stosowania 

praktyk przyjaznych dla rodowiska, które przyczyniaj  si  do podniesienie kosztów 

gospodarowania. P atno ci w ramach dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego stanowi  

pewnego rodzaju rekompensat  utraconego dochodu oraz poniesionych dodatkowo kosztów 

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2016). 

W ramach dzia ania ze wsparcia skorzysta  mo e: 

 rolnik prowadz cy dzia alno  rolnicz  po o onym na terenie Polski 

gospodarstwie;  

 zarz dca gruntów czyli osoba fizyczna, prawna, grupy osób fizycznych lub 

prawnych gospodaruj cych na przyrodniczych obszarach, czyli terenach, które nie 

s  u ytkami rolnymi, 

 grupa rolników lub grupa rolników oraz zarz dców gruntów. 

Beneficjent decyduj c si  skorzysta  z dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego, 

przy pomocy rolno rodowiskowego doradcy, przygotowuje plan dzia alno ci 

rolno rodowiskowej. Zakres planu obejmuje ca kowity okres zobowi zania czyli okres 5 

lat. Elementami planu jest opis gospodarstwa, wskazanie pakietów, które zostan  

zrealizowane, jak równie  przedstawienie informacji zwi zanych z realizowanym 

zobowi zaniem dotycz cym np. terminów koszenia czy p odozmianu.  

Ka dy beneficjent jest sprawdzany z przestrzegania wymogów w ramach corocznie 

prowadzonych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontroli 

administracyjnej jak równie  przeprowadzonej na miejscu u beneficjenta. Kontrola 

administracyjna polega na sprawdzeniu, czy spe nione zosta y wszystkie wytyczne 

umo liwiaj ce uczestnictwo w konkretnym pakiecie. Kontrola na miejscu u beneficjenta, 

dotyczy 5% gospodarstw podejmuj cych si  tego dzia ania. Umo liwia ona na 

sprawdzenie, czy obowi zki danego pakietu zosta y przestrzegane. Wszystkie pakiety w 

ramach Dzia ania rolno- rodowiskowo-klimatycznego s  wieloletnimi pakietami, oznacza 

to, e beneficjent podejmuje si  zobowi zania przez okres 5 lat.  
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Wyniki bada  

Rozwój rolnictwa zrównowa onego wspierany jest ze rodków pochodz cych 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który finansowany jest z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wspó finansowanego z 

krajowego bud etu. W ramach PROW 2007-2013 by y uruchomione trzy dzia ania, w 

zakresie których producenci kwalifikowali si  do wsparcia m.in.: Program 

rolno rodowiskowy, Uczestnictwo rolników w systemach jako ci ywno ci i Dzia ania 

informacyjne i promocyjne. W ramach programu rolno rodowiskowego zrealizowano 

p atno ci na kwot  1 328 892 129, 96 z  (stan na koniec 2013). czna powierzchnia 

wsparcia, z pozytywnie wydanych decyzji wynios a 654 390,68 ha. Analizuj c konkretne 

pakiety mo na zauwa y , e najwi kszym zainteresowaniem cieszy  si  wówczas wariant 

2.1 Uprawy rolnicze (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2014). Kontynuacj  

programu rolno rodowiskowego w ramach PROW 2014-2020 jest dzia anie rolno-

rodowiskowo-klimatyczne. G ównym celem tego dzia ania jak wcze niej wskazano jest 

wsparcie rolników, którzy zobowi zuj  si  utrzyma  b d  przej  na metody oraz praktyki 

ekologicznego rolnictwa, które okre lone zosta y w rozporz dzeniu Rady nr 834/2007 z 

2007 roku. Dotacje w zakresie tego dzia ania obejmuj  dwa poddzia ania to jest: p atno ci 

podczas konwencji na ekologiczne rolnictwo oraz p atno ci umo liwiaj ce utrzymanie 

ekologicznego rolnictwa. W ramach funkcjonowania dzia ania rolno- rodowiskowo-

klimatycznego obowi zuje degresywno , która uzale niona jest od cznej powierzchni 

obj tej konkretnym wsparciem. Wyró nia si  nast puj ce progi degresywno ci: 

 "do powierzchni nie przekraczaj cej 50 ha jest udzielana pomoc w wysoko ci 100% 

stawki; 

 za ka dy kolejny hektar powierzchni pomi dzy 50 ha a 100 ha przyznawana jest 

pomoc w wysoko ci 75% stawki; 

 za ka dy kolejny hektar powy ej 100 ha przyznawana jest pomoc w wysoko ci 60%". 
Dotacje przyznane w ramach dzia ania Rolno- rodowiskowo-klimatycznego nie mog  

zosta  udzielone na zobowi zania w zakresie dzia ania Rolnictwo ekologiczne. Jedno 
gospodarstwo mo e uzyska  wsparcie na oba dzia ania, pod warunkiem, e ich realizacja 
odb dzie si  na innej powierzchni. Wyj tek stanowi realizacja Pakietu Rolnictwa 
zrównowa onego, poniewa  w tym wypadku beneficjent zobowi zuje si  na realizacje 
dzia ania na obszarze ca ego gospodarstwa, co uniemo liwia realizacj  dzia ania Rolnictwo 
ekologiczne. Analizuj c poziom wsparcia w Polsce na poszczególne pakiety (tab. 1) mo na 
zauwa y , i  wsparciem obj tym zosta o 7 173 gospodarstw, których czna powierzchnia 
stanowi a 180 321 ha. Pula rodków wynios a 212 452 352,62 z , z czego ponad 63,63% to 
pieni dze pochodz ce z EFRROW (135 183 315,00 z ). 

Producenci rolni, którzy aplikowali o rodki unijne po okresie konwersji stanowili 
wi kszo  tj. 65,92%. Pomoc  obj tych zosta o 4 729 gospodarstw ekologicznych, z czego 
obszar pomocy stanowi  112 593 ha. Wydatkowano kwot  na poziomie 124 170 011,33 z , 
z czego rodki z EFRROW stanowi y 62,63%. Z kolei 3 435 gospodarstw, to gospodarstwa, 
które przestawia y si  na produkcj  metodami ekologicznymi. Obszar obj ty pomoc  
wyniós  67 728 ha. rodki finansowe przeznaczone na dzia ania w okresie konwersji 
opiewa y na kotw  88 282 341,29 z . 
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Tabela 1. Poziom wsparcia gospodarstw ekologicznych z podzia em na poszczególne pakiety (produkcja ro linna) 
w okresie 2014-2017 

Table 1. Level of support for organic farms by individual packages (vegetal production) from 2014-2017 

Pakiet Wyszczególnienie 

Liczba 
wspieranych
gospodarstw 

Obszar obj ty 
wsparciem 

EFRROW Ogó em 

(szt.) (ha) (z ) (z ) 

Pakiet 1. 
Uprawy rolnicze w okresie 
konwersji 

1 959 27 558 21 027 901,19 33 047 170,47 

Pakiet 7. 
Uprawy rolnicze po okresie 
konwersji  

3 054 49 896 34 958 145,84 54 939 758,89 

Razem 4 550 77 455 55 986 047,03 87 986 929,36 

Pakiet 2. 
Uprawy warzywne w okresie 
konwersji 

997 14 938 16 820 404,69 26 434 718,43 

Pakiet 8. 
Uprawy warzywne po okresie 
konwersji  

1 664 13 534 13 845 377,76 21 759 216,93 

Razem 2 532 28 472 30 665 782,45 48 193 935,36 

Pakiet 3. 
Uprawy zielarskie w okresie 
konwersji  

131 2 218 1 987 532,73 3 123 579,16 

Pakiet 9. 
Uprawy zielarskie po okresie 
konwersji  

162 2 891 2 519 891,89 3 960 227,62 

Razem 277 5 110 4 507 424,62 7 083 806,78 

Pakiet 4.  
Uprawy sadownicze w okresie 
konwersji - wariant podstawowe 
uprawy sadownicze 

498 2 379 3 873 820,32 6 088 047,42 

Pakiet 10.  
Uprawy sadownicze po okresie 
konwersji - wariant podstawowe 
uprawy sadownicze 

1 134 4 299 6 881 352,43 10 814 652,40 

Razem 1 516 6 678 10 755 172,75 16 902 699,82 

Pakiet 4.  
Uprawy sadownicze w okresie 
konwersji - wariant ekstensywne 
uprawy sadownicze 

89 374 270 775,10 425 547,08 

Pakiet 10.  
Uprawy sadownicze po okresie 
konwersji - wariant ekstensywne 
uprawy sadownicze 

202 966 674 654,99 1 060 280,71 

Razem 278 1 340 945 430,09 1 485 827,79 

Pakiet 5.  
Uprawy paszowe na gruntach 
ornych w okresie konwersji  

1 249 15 258 10 103 408,83 15 878 386,93 

Pakiet 11. 
Uprawy paszowe na gruntach 
ornych po okresie konwersji  

2 129 29 015 14 973 326,01 23 531 890,49 

Razem 3 082 44 273 25 076 734,84 39 410 277,42 

Pakiet 6.  
Trwa e u ytki zielone w okresie 
konwersji  

736 5 002 2 090 171,27 3 284 891,80 

Pakiet 12. 
Trwa e u ytki zielone po okresie 
konwersji  

1 661 11 992 5 156 551,95 8 103 984,29 

Razem  2 230 16 994 7 246 723,22 11 388 876,09 

Suma w okresie konwersji  3 435 67 728 56 174 014,13 88 282 341,29 

Suma po okresie konwersji  4 729 112 593 79 009 300,87 124 170 011,33

Suma razem  7 173 180 321 135 183 315,00 212 452 352,62

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych z ARiMR. 
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W przypadku produkcji ro linnej wyró ni  mo na siedem obszarów wsparcia 
gospodarstw ekologicznych tj. Uprawy rolnicze w/po okresie konwersji (pakiet 1 i 7), 
Uprawy warzywne w/po okresie konwersji (pakiet 2 i 8), Uprawy zielarskie w/po okresie 
konwersji (pakiet 3 i 9), Uprawy sadownicze w/po okresie konwersji - wariant podstawowe 
uprawy sadownicze (pakiet 4 i 10), Uprawy sadownicze w/po okresie konwersji - wariant 
ekstensywne uprawy sadownicze (pakiet 4 i 10), Uprawy sadownicze na gruntach ornych 
w/po okresie konwersji (pakiet 5 i 11) oraz Trwa e u ytki zielone w/po okresie konwersji 
(pakiet 6 i 12). W Polsce najbardziej popularnym obszarem wsparcia z którego korzystaj  
rolnicy jest pakiet 1 i 7, który dotyczy upraw rolniczych w/po okresie konwersji. cznie 
pomoc otrzyma o 63,43% beneficjentów w stosunku do ogó u gospodarstw ekologicznych. 
Ponad 67% (tj. 3054) to gospodarstwa, które otrzyma y wsparcie w ramach pakietu 7, czyli 
w celu promowania prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi. Drugim popularnym 
obszarem, z którego korzystaj  rolnicy jest obszar Uprawy paszowe na gruntach ornych 
w/po okresie konwersji. W obr bie analizowanego obszaru ponad 42,96% beneficjentów 
aplikowa o o rodki unijne w stosunku do ogó u. Ponad 69% gospodarstw wybra o pakiet 
11. cznie pomoc otrzyma o 2129 producentów, z czego obszar pomocy obejmowa  
29 015 ha, a rodki finansowe wynios y 23 531 890,49 z . Uprawy warzywne w/po okresie 
konwersji czyli pakiet 2 i 8 to trzeci obszar, w którym ch tnie uczestnicz  gospodarstwa 
(ponad 35,29% gospodarstw uczestniczy o w tym obszarze). czna powierzchnia obj ta 
pomoc  wynios a 28 742 ha. rodki unijne skierowane w obr bie tych pakietów wynios y 
48 193 935,36 z . Ponad 65% to gospodarstwa, które deklarowa y i uczestniczy y w 
pakiecie 8, czyli by y to gospodarstwa po okresie konwersji. Blisko 31% gospodarstw 
wskaza o, i  pakiet 6 i 12, który dotyczy  trwa ych u ytków zielonych w/po okresie 
konwersji, to obszar w którym otrzymali rodki unijne, z czego 74,48% to beneficjenci 
który otrzymali rodki w ramach pakietu 12. cznie gospodarstwa otrzyma y kwot  11 
388 876,09 z , z czego rodki z EFRROW stanowi y blisko 63%. Do pakietu 4 i 10 Uprawy 
sadownicze w/po okresie konwersji - wariant ekstensywne uprawy sadownicze oraz pakietu 
3 i 9 (czyli Uprawy zielarskie w/po okresie konwersji) przyst pi o zaledwie odpowiednio 
3,87% (uprawy sadownicze) i 3,86% (uprawy zielarskie) rolników. Beneficjenci po okresie 
konwersji otrzymali wi ksz  pul  rodków, z uwagi na to, i  o dotacj  aplikowa a wi ksza 
liczba producentów rolnych. Pakiet dotycz cy obszaru upraw zielarski tj. 3 i 9 uprawiany 
by  na powierzchni 5 110 ha. cznie rolnicy otrzymali pomoc w wysoko ci 7 083 806,78 
z , z czego beneficjenci po okresie konwersji stanowili ponad 55%. Z kolei pakiet 4 i 10 
dotycz cy upraw sadowniczych realizowany by  na powierzchni 1 340 ha. Kwota 
udzielonej pomocy to 1 485 827,79 z . Analizuj c gospodarstwa z podzia em na 
poszczególne pakiety w przypadku produkcji zwierz cej (tab. 2) mo na zauwa y , i  
rolnicy mogli uczestniczy  w czterech pakietach tj. Pakiet 5 - Uprawy paszowe na gruntach 
ornych w okresie konwersji, Pakiet 11 - Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie 
konwersji, Pakiet 6 - Trwa e u ytki zielone w okresie konwersji oraz Pakiet 12 - Trwa e 
u ytki zielone po okresie konwersji. W ramach pakietu 5 liczba zwierz t utrzymywanych 
zgodnie z przepisami dot. rolnictwa ekologicznego stanowi a 10,81% w stosunku do liczby 
zwierz t w gospodarstwach. Pomoc finansow  otrzyma o 959 gospodarstw ekologicznych. 
Analizuj c grupy zwierz t mo na zauwa y , i  w okresie konwersji beneficjenci 
najcz ciej hodowali: byd o domowe, owce, winie, daniele, króliki, kury, g si i kaczki. W 
przypadku Pakietu 11 po okresie konwersji pomoc otrzyma o 1724 gospodarstw, w których 

cznie hodowano zgodnie z przepisami 126 063 sztuk zwierz t i by y to nast puj ce 
zwierz ta: byd o domowe, owce, winie, daniele, g si, kaczki, kury i perlice. 
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Tabela 2. Zestawienie liczby zwierz t obj tych wsparciem dzia ania rolno- rodowiskowo- klimatycznego 
w okresie 2014-2017 

Table 2. Summary of the number animals covered by agro-environment-climate support from 2014 to 2017 

Wyszczególnienie 
Liczba zwierz t 

w 
gospodarstwach 

Liczba zwierz t  
utrzymywanych zgodnie

z przepisami dot. 
rolnictwa ekologicznego 

Liczba 
wspieranych 
gospodarstw 

rolnych 

rednia 
wielko  

stada  

Pakiet 5. 
Uprawy 
paszowe 
na 
gruntach 
ornych w 
okresie 
konwersji. 

byd o domowe 26 076 989 837 31 
konie 473 - 59 8 
winie 3 600 283 86 42 

owce 2 803 338 38 74 
kozy 200 1 24 8 
daniele 424 266 9 47 
jelenie szlachetne, sika 1 248 148 4 312 
króliki 456 344 29 16 
g si 7 974 198 37 216 
indyki 10 295 72 24 429 
kaczki 822 469 56 15 
kury 112 798 14 899 255 442 
perlice 119 87 16 7 

OGÓ EM 167 288 18 094 959   
Pakiet 11. 
Uprawy 
paszowe 
na 
gruntach 
ornych po 
okresie 
konwersji. 

byd o domowe 37 759 3 963 1 482 25 
konie 1 162 - 114 10 
winie 5 677 928 202 28 

owce 12 801 1 143 127 101 
kozy 953 86 75 13 
daniele 1 176 574 16 73 
jelenie szlachetne, sika 487 405 5 97 
króliki 1 503 1 087 79 19 
g si 34 276 10 626 72 476 
indyki 35 249 188 32 1 102 
kaczki 5 200 4 441 130 40 
kury 142 334 100 530 632 225 
perlice 2 202 2 091 29 76 

OGÓ EM 280 777 126 063 1 784   
Pakiet 6. 
Trwa e 
u ytki 
zielone w 
okresie 
konwersji. 

byd o domowe 16 026 1 093 586 27 
konie 301 - 40 8 
owce 2 273 398 35 65 
kozy 329 7 25 13 
daniele 255 119 6 43 
jelenie szlachetne, sika 10 10 1 10 
króliki 6 206 6 071 21 296 
g si 2 907 317 25 116 

OGÓ EM 28 308 8 016 651   
Pakiet 12. 
Trwa e 
u ytki 
zielone po 
okresie 
konwersji. 

byd o domowe 30 945 4 319 1 374 23 
konie 869 - 94 9 
owce 8 620 1 180 121 71 
kozy 946 164 81 12 
daniele 900 557 14 64 
jelenie szlachetne, sika 424 345 5 85 
króliki 1 196 782 68 18 
g si 16 833 4 028 65 259 

OGÓ EM 60 733 11 375 1 555   
SUMA     3 108   

ród o: opracowanie w asne na podstawie niepublikowanych danych z ARiMR. 
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Kolejne dwa pakiety tj. 6 i 12 dotycz  trwa ych u ytków rolnych w/po okresie 
konwersji. Po okresie konwersji rodki finansowe otrzyma o 1 555 gospodarstw, natomiast 
w trakcie konwersji 651. Byd o domowe, owce, daniele i króliki to zwierz ta, które 
g ównie hodowane by y przez rolników w ramach tych dwóch pakietów. 

Podsumowanie 

Od pocz tku funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej koncentrowano si  wówczas 
g ównie na kluczowych kwestiach dotycz cych stabilizacji rynku, zapewnienia 
bezpiecze stwa dostaw ywno ci, odpowiednio wysokich dochodów rolników i niskich cen 
dla konsumentów. Nie wszystkie z zamierzonych celów uda o si  osi gn , poniewa  
zacz y powstawa  tzw. efekty uboczne, które postrzegane by y jako przejaw kryzysu 
europejskiego rolnictwa w trzech wymiarach: ekonomicznym, spo ecznym oraz 
ekologicznym. Powstanie kryzysu ekologicznego wi za o si  wywo an  przez polityk  
WPR industrializacj  rolnictwa. Wp ywa a ona w g ównej mierze na generowaniu 
negatywnych efektów zewn trznych. Powstawa y one wskutek m.in. stosowania rodków 
ochrony ro lin, tworzenia monokultur uprawnych, nadmiernego poziomu nawo enia oraz 
niszczenia naturalnych i pó naturalnych elementów przyrody obszarów wiejskich. Straty w 
rodowisku wp ywa y przede wszystkim na pogarszanie si  jako ci wód, ograniczeniem 

ró norodno ci biologicznej, degradacj  gleb oraz niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. 
Unia Europejska wychodz c naprzeciw tym niekorzystnym zmianom w celu zapewnienia 
rodowiska i naturalnego dziedzictwa zaproponowa a w ramach PROW 20077-2013 oraz 

PROW 2014-2020 programy, dzi ki którym rolnicy mog  uczestniczy  w dobrowolnych, 
dodatkowych programach tzw. rolno rodowiskowych. Jednym z dzia a , które wspiera 
ochron  rodowiska naturalnego i jego ekosystemów jest dzia anie rolno- rodowiskowo-
klimatyczne realizowane w PROW 2014-2020. W analizowanych latach 2014-2017 
wnioski o pomoc w ramach badanego dzia ania z o y o 7 173 gospodarstw ekologicznych. 

cznie powierzchnia ekologicznej produkcji ro linnej wynosi a 180 321 ha. Pula rodków 
skierowana dla gospodarstw to 212 452 352,62 z , z czego ponad 63,63% to pieni dze 
pochodz ce z EFRROW (135 183 315 z ). W przypadku produkcji zwierz cej pomoc 
otrzyma o 3108 gospodarstw. Rolnicy uczestniczyli w czterech pakietach, tj. Pakiet 5 - 
Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Pakiet 11 - Uprawy paszowe na 
gruntach ornych po okresie konwersji, Pakiet 6 - Trwa e u ytki zielone w okresie konwersji 
oraz Pakiet 12 - Trwa e u ytki zielone po okresie konwersji. Liczba zwierz t 
utrzymywanych zgodnie z przepisami rolnictwa ekologicznego w analizowanym okresie 
wynios a 11 375, z czego byd o domowe to grupa zwierz t, która by a najcz ciej 
hodowana w gospodarstwach rolnych. 
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