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Abstract. The European Union policy is more and more based on the sustainable development strat-

egy which harmonizes the economic, social and ecological aspects of development. The key role of 

environmental protection in the sustainable development arises from the impact of environmental is-

sues on the economic and civilization development. It is worth to say that the connection between the 

economic and social development as well as the natural environment was not noticed till 1960’s or 

1970’s. The EU ecological policy emphasizes the need of integration of the environmental protection 

policy and the sectoral polices (including the agricultural policy). The aim of the paper is to recognize 

the compliance of the instruments of CAP with the environmental issues on which the Sustainable Ag-

riculture and Rural Development is based. The paper presents the most important CAP reforms which 

emphasize the need  to balance the ecological effects of agricultural production. The environmental 

aspects of CAP were analyzed from the Polish perspective. 
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Synopsis. Polityka Unii Europejskiej jest w coraz wi kszym stopniu ukierunkowana na realizacj

strategii zrównowa onego rozwoju, która oznacza harmonizacj  ekonomicznych, spo ecznych i eko-

logicznych aspektów rozwoju. Szczególn  rol  odgrywaj  tu kwestie ochrony rodowiska, bowiem 

pojawiaj ce si  zagro enia mog  w istotny sposób ograniczy  rozwój gospodarczy i cywilizacyjny 

przysz ych pokole . Warto podkre li , e zwi zki mi dzy rozwojem gospodarczym i spo ecznym a 

rodowiskiem naturalnym dostrze ono dopiero na prze omie lat 60. i 70. XX w. W polityce ekolo-

gicznej UE akcentuje si  konieczno  zintegrowania polityki ochrony rodowiska z politykami sekto-

rowymi, w tym z polityk  roln . Powstaje pytanie, czy istniej ce instrumenty polityki rolnej UE s

dobrze ukierunkowane z punktu widzenia celów rodowiskowych, a zatem czy sprzyjaj  zrównowa-

onemu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W opracowaniu wskazano najwa niejsze reformy 

WPR akcentuj ce potrzeb  równowa enia skutków gospodarowania w rolnictwie na p aszczy nie

ekologicznej. rodowiskowe aspekty polityki rolnej UE pokazano z perspektywy Polski. 

S owa kluczowe: rozwój zrównowa ony rolnictwa i obszarów wiejskich, instrumenty polityki rolno- 

rodowiskowej, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej 

Wst p

Polityka ochrony rodowiska naturalnego jest traktowana przez Uni  Europejsk  jako 

nieod czny element polityki na rzecz trwa ego i zrównowa onego rozwoju2. Powstanie 

koncepcji trwa ego rozwoju w skali mi dzynarodowej wi za o si  z przyspieszeniem tempa 

rozwoju wielu procesów gospodarczych i spo ecznych w ci gu ostatnich kilkudziesi ciu lat. 

1 Dr, e-mail: boleszko@wp.pl
2 Rozwój zrównowa ony zosta  przyj ty jako oficjalna strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w 1992 

r. na mocy Traktatu o UE z Maastricht.
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Pojawi o si  wiele zagro e  w postaci degradacji rodowiska naturalnego, wyczerpywania 

si  surowców naturalnych czy ograniczania bioró norodno ci. Nieodzowne sta y si  zatem 

dzia ania maj ce na celu z jednej strony eliminacj  istniej cych zagro e , a z drugiej zapo-

biegaj ce ich powstawaniu (eliminacja ju  „u ród a”). O randze problemów rodowisko-

wych w UE wiadczy to, i  w 2001 r. w Goteborgu do Strategii Lizbo skiej, maj cej na 

celu uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodar-

czym na wiecie, dodano filar ekologiczny, a wspóln  polityk  roln  poszerzono o elemen-

ty dotycz ce zrównowa onego rozwoju oraz integracji wymaga  dotycz cych ochrony 

rodowiska. W ten sposób do spo ecznego i ekonomicznego wymiaru polityki dodano wy-

miar rodowiskowy.  

Skuteczno  polityki ekologicznej wymaga zintegrowania polityki ochrony rodowi-

ska z politykami sektorowymi, w tym z polityk  roln . Jednak problematyka ochrony ro-

dowiska pojawi a si  stosunkowo pó no we Wspólnej Polityce Rolnej UE, bo dopiero w 

latach 90. ubieg ego wieku, kiedy to wprowadzono szereg instrumentów polityki rolno-

rodowiskowej. Instrumenty te s  systematycznie modyfikowane i poszerzane.  

Celem podj tych bada  omawianych w artykule jest ukazanie instrumentów Wspólnej 

Polityki Rolnej UE ukierunkowanych na realizacj  koncepcji rozwoju zrównowa onego. 

Ze wzgl du na obszerno  prezentowanej problematyki analiza wykorzystania poszczegól-

nych instrumentów unijnej polityki rolno- rodowiskowej zosta a ograniczona do Polski. 

Istota idei rozwoju zrównowa onego 

Rozwój zrównowa ony oznacza taki model rozwoju, w którym zaspokojenie bie -

cych potrzeb spo ecznych oraz potrzeb przysz ych pokole  traktowane jest równoprawnie 

[Stochlak i Podolak 2006]3. Zgodnie z raportem wiatowej Komisji rodowiska i Rozwoju 

„Nasza Wspólna Przysz o ” (tzw. raport Brundtland), rozwój zrównowa ony oznacza 

prawo do zaspokojenia potrzeb rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw w 

tym zakresie przysz ych pokole . Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnej generacji 

nie powinien odbywa  si  kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia 

rodowiska, czyli czynników niezb dnych dla rozwoju przysz ych pokole  [Our… 1987]. 

Sformu owana koncepcja opiera a si  na za o eniu, e spo ecze stwo uznaje nadrz dno

wymaga  ekologicznych, które nie mog  by  zak ócone przez wzrost cywilizacji oraz roz-

wój kulturalny i gospodarczy [Ko micki 1996]. Istot  koncepcji rozwoju zrównowa onego 

jest taki sposób prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, wykorzystania potencja u rodowi-

ska i organizacji spo ecze stwa, który zapewnia dynamiczny rozwój procesów produkcyj-

nych, trwa o  u ytkowania zasobów przyrodniczych i osi gni cia wysokiej jako ci ycia

[Górka, Poskrobko i Radecki 2001]. Jest to zatem próba godzenia materialnych aspiracji i 

potrzeb cz owieka z konieczno ci  ochrony rodowiska, racjonalnego gospodarowania 

zasobami naturalnymi i zachowania ich dla przysz ych pokole  [II Polityka… 2000]. Roz-

wój zrównowa ony oznacza konieczno  integrowania problematyki ochrony rodowiska z 

politykami w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Wymaga stworzenia odpowiedniego 

systemu regulacji po rednich, które stymuluj  zachowania proekologiczne podmiotów 

3 Terminem „ekorozwój” po raz pierwszy pos u ono si  na mi dzynarodowej konferencji w Sztokholmie w 1972 

r. (przyj cie Deklaracji w sprawie rodowiska Cz owieka), natomiast pe ne zdefiniowanie nast pi o nieco pó niej, 

na III Sesji Zarz dzaj cej Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw rodowiska (UNEP) w 1975 r.
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gospodarczych, co powoduje, e ochrona rodowiska staje si  wa n  cz ci  dzia alno ci

gospodarczej, a nie tylko dzia aniem zewn trznym czy ubocznym [Machowski 2003]. 

Definicje i istota zrównowa onego rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich

Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich4 jest poj ciem szerokim obejmuj cym

wiele zagadnie  zwi zanych z gospodark , spo ecze stwem i rodowiskiem. Odnosi si  do 

wszystkich elementów szeroko rozumianej przestrzeni i wszystkich dzia ów produkcji, a 

wi c do ca ej gospodarki danego regionu, przy uwzgl dnieniu uwarunkowa  wynikaj cych 

z ekologii. Wed ug Wosia zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich jest to „nowoczesna 

koncepcja kszta towania równowagi wewn trznej agrobiznesu oraz jego powi za  z oto-

czeniem” [Wo  1998B]. Polega ona na maksymalizacji korzy ci netto z rozwoju ekono-

micznego, pod warunkiem, e chroni si  jednocze nie i zapewnia odtwarzanie u yteczno ci

zasobów naturalnych w okresie d ugim. Koncepcja ta zmierza do zwi zania ze sob  rozwo-

ju gospodarczego z ochron  zasobów naturalnych i globaln  równowag  ekosystemów. 

Wo  podkre la, i  „ka da ludzka dzia alno  musi respektowa  biologiczne prawa trwania 
gatunków i rodowiska naturalnego” oraz, e „nie ma takiej formy bytu cz owieka i takiej 

dzia alno ci, która by aby oboj tna wobec rodowiska; cz owiek przez swoj  fizyczn  i 

biologiczn  obecno  oraz aktywno  gospodarcz  integruje si  ze rodowiskiem, ale jed-
nocze nie przekszta ca je, deformuje i degraduje. Z tych wzgl dów rodowisko naturalne 

musi by  ci gle odtwarzane” [Wo  1998B]. W efekcie rozwój terenów wiejskich wymaga 

polityki kompleksowej, traktuj cej obszary wiejskie jako ca o , a nie tylko polityki zajmu-

j cej si  problemami produkcyjnymi. 

Wed ug Cymermana i Hopfera rozwój zrównowa ony jest ju  dzi  uznan  ide  my le-

nia o przysz o ci; ide  wynikaj c  nie z mody ekologizacji, ale konieczno ci zachowania 

ycia na Ziemi [Cymerman i Hopfer 1998]. Podobnie uwa a Wo , e zrównowa ony roz-

wój obszarów wiejskich jest nie tylko nakazem moralnym, ale tak e obiektywn  koniecz-

no ci  ekonomiczn  [Wo  1998A]. 

Z kolei rolnictwo zrównowa one mo e by  traktowane jako proces, w którym popyt 

na produkty pochodzenia rolniczego jest zaspokajany przez dzia alno  rolnicz , która jest 

ekonomicznie wydajna, przyjazna rodowisku  i akceptowana spo ecznie. Wymiary eko-

nomiczny, rodowiskowy i spo eczny rolnictwa zrównowa onego s  do pewnego stopnia 

komplementarne. Dobrze prosperuj ce i wydajne rolnictwo jest w stanie inwestowa  w 

przyjazn rodowisku dzia alno  produkcyjn , a rodowiskowo przyjazna produkcja i 

niskie ceny na produkty rolnicze s  korzystne z ogólnospo ecznego punktu widzenia. Jed-

nak mi dzy tymi trzema wymiarami rolnictwa zrównowa onego mog  wyst powa

sprzeczno ci, bowiem intensywna produkcja rolnicza degraduje rodowisko [Turner 2000].  

Idea rolnictwa zrównowa onego wynika z troski o wy ywienie rosn cej populacji 

ludzkiej, a przyczyn  powstania by y negatywne zjawiska wynikaj ce z realizacji moderni-

stycznej koncepcji rozwoju gospodarczego, wyczerpywania si  zasobów naturalnych, a 

4 Zasada zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich zosta a okre lona na konferencji FAO w Holandii w 1991 

r., a nast pnie skonkretyzowana na konferencji ONZ „ rodowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 r. w doku-

mencie „Agenda 21”. 
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tak e kl ski g odu i niedo ywienia dotycz ce znacznej cz ci zbiorowo ci ludzkiej [Ko-

micki 1999]. Zdaniem Wosia rolnictwo zrównowa one, w uj ciu ekologicznym, jest sys-

temem zarz dzania zasobami umo liwiaj cymi pokrycie zmieniaj cych si  potrzeb spo-

ecznych, przy zachowaniu nie zdegradowanych zasobów naturalnych, co pozwala na 

utrzymanie po danego poziomu produkcji rolniczej w d ugim okresie i ochron  zasobów 

naturalnych dla potrzeb rozwoju d ugookresowego [Wo  1992]. Propagowanie rozwoju 

zrównowa onego w rolnictwie jest szczególnie wa ne ze wzgl du na specyfik  produkcji 

rolnej, która ma cis y zwi zek z wykorzystywaniem zasobów naturalnych, a przez stoso-

wane technologie oddzia uje na ich jako .

Przedstawione definicje k ad  nacisk na zagadnienia trwa o ci w kontek cie gospoda-

rowania zasobami. Nieco mniej w nich akcentowane s  zagadnienia spo eczne. Jest to prze-

jaw funkcjonowania nurtu ekologicznego w rolnictwie zrównowa onym, a nie nurtu spo-

eczno-ekonomiczno-ekologicznego.  

Rozwój zrównowa ony w polityce rolnej Unii Europejskiej; nurt ekolo-
giczny 

Problematyka ochrony rodowiska pojawi a si  we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Eu-

ropejskiej dopiero w latach 90. ubieg ego wieku, podczas gdy podstawowe cele jej funk-

cjonowania zosta y okre lone ju  na mocy Traktatu Rzymskiego o EWG w 1957 r. Cele te 

zosta y sformu owane w oparciu o ówczesn  sytuacj  gospodarcz  Europy Zachodniej i 

zak ada y g ównie rozwi zywanie problemów produkcyjnych rolnictwa (deficyt ywno ci). 

Problematyka rodowiskowa by a pomijana. W efekcie polityka rynkowo-cenowa zdomi-

nowa a WPR i bud et EWG a  do lat 90. Poziom wydatków na WPR si ga  60% tego bu-

d etu (w tym wydatki na polityk  strukturaln  zaledwie kilka procent). 

Dyskusje nad konieczno ci  ewolucji polityki rolnej i strukturalnej w rolnictwie zapo-

cz tkowa a tzw. „Zielona Ksi ga” przyj ta w 1985 r. [Ciepielewska 1998]. Wymiar ekolo-

giczny tej reformy przejawia si  we wprowadzeniu nowych instrumentów polityki struktu-

ralnej, stymuluj cych producentów rolnych do obni ania wykorzystania podstawowych 

czynników produkcji w rolnictwie. By y to m.in.: od ogowanie gruntów, subwencje eksten-

syfikacyjne, zalesienia gruntów rolnych, zach ty do respektowania ochrony rodowiska na 

tzw. obszarach przyrodniczo wra liwych [Wigier 2004].  

Jednak pierwsz  powa n  reform  WPR, zmieniaj c  w istotny sposób jej filozofi

dzia ania, by a reforma  McSharry’ego z 1992 r. Nast pi a tu istotna reorientacja celów 

WPR w kierunku spo ecznych funkcji rolnictwa, przede wszystkim redystrybucji docho-

dów w kierunku wi kszej równo ci i sprawiedliwo ci spo ecznej, ochrony rodowiska oraz 

rozwoju obszarów wiejskich [Mucha-Leszko 2004]. Reforma ta po raz pierwszy do  wy-

ra nie akcentowa a potrzeb  w czenia do WPR problematyki ochrony rodowiska. W 

du ym stopniu jej pod o em by a Konferencja w Rio de Janeiro z 1992 r., tzw. I Szczyt 

Ziemi, na której podj to globaln  dyskusj  na temat integracji celów ochrony rodowiska z 

rozwojem gospodarczym i spo ecznym [Górka, Poskrobko i Radecki 2001]. Po raz pierw-

szy wprowadzono tak e tzw. instrumenty towarzysz ce polityki strukturalnej, maj ce na 

celu zach canie rolników do stosowania metod produkcji chroni cych rodowisko (pro-

gramy rolno rodowiskowe) i jako  terenów wiejskich, do zalesianie gruntów rolnych, do 

przechodzenia na wcze niejsze emerytury (renty strukturalne). W efekcie realizacji reformy 

McSharry’ego nast pi a poprawa stanu rodowiska naturalnego, a co najwa niejsze ochro-
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na rodowiska sta a si  integraln  cz ci  polityki rolnej. Wobec gospodarstwa rolnego 

zosta a po raz pierwszy, w sposób oficjalny, sformu owana zasada jego podwójnej roli, tj. 

produkcyjnej i protekcyjnej w stosunku do rodowiska naturalnego [Wigier 2004].  

Kolejny etap zmian w polityce rolnej UE zapowiada a Agenda 20005, w której zosta a

nakre lona koncepcja europejskiego modelu rolnictwa, wed ug którego rolnicy, zgodnie z 

oczekiwaniami spo ecznymi, produkuj  bezpieczn ywno  stosuj c przyjazne dla rodo-

wiska metody produkcji, a obszary wiejskie cechuje wysoka aktywno  ekonomiczna i 

du e zró nicowanie dzia alno ci. Agenda w du ej mierze jest kontynuacj  reformy z 1992 

r., g ównie poprzez dalsze odchodzenie od utrzymywania wysokich cen rynkowych na 

rzecz p atno ci bezpo rednich. Jednak wi kszy nacisk k adzie na now  orientacj  w polity-

ce rolnej, mianowicie wielofunkcyjny rozwój wsi. Do nowych celów WPR w czono cele 

zwi zane z ochron rodowiska oraz uznano le nictwo za integraln  cz  rozwoju wsi. 

Jednocze nie rozszerzono, wprowadzone na pocz tku lat 90., instrumenty towarzysz ce,

m.in. o wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania [Polityka…  

2006].  

Dalsze systemowe zmiany wprowadzono w czerwcu 2003 r. na konferencji w Luk-

semburgu (reforma Fischlera). Oprócz g bokich zmian dotycz cych I filaru WPR wpro-

wadzono regulacje wzmacniaj ce polityk  rozwoju obszarów wiejskich. Nowa polityka 

rozwoju obszarów wiejskich, w porównaniu z poprzedni , k adzie wi kszy nacisk na inno-

wacyjno  w rolnictwie, zrównowa ony rozwój obszarów oraz potrzeby modernizacyjne w 

sektorze rolnym i le nym. Zastosowano tu nowe rozwi zania, wspieraj ce promocj  jako ci

ywno ci i dobrostan zwierz t, a tak e wspieraj ce przystosowanie rolników do spe nienia 

nowych norm unijnych. Równocze nie wprowadzono mechanizm modulacji dla zapewnie-

nia wi kszych rodków na rozwój obszarów wiejskich. Zasadniczym elementem nowej 

WPR, która jest wdra ana od 2005 roku, jest oddzielenie p atno ci bezpo rednich od struk-

tury i wielko ci produkcji rolnej (decoupling). Oznacza to zast pienie wi kszo ci dotych-

czasowych p atno ci bezpo rednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji 

rolnej, systemem jednolitej p atno ci niezale nej od produkcji (SPS, Single Payment Sche-
me). W efekcie rolnicy uzyskuj  p atno ci bezpo rednie coraz s abiej powi zane z pozio-

mem i kierunkiem produkcji, co zwi ksza ich rynkowe nastawienie i konkurencyjno .

System ten zapewnia promocj  rolnictwa zrównowa onego, bardziej zorientowanego na 

rynek. W efekcie reformy Fischlera do WPR w czono zasad  wspó zale no ci (inaczej 

zasada wzajemnej zgodno ci cross-compliance) [Lebiecka 2007]. Oznacza ona obowi zek 

przestrzegania minimum rodowiskowego i higienicznego jako warunku uzyskania p atno-

ci bezpo rednich. Instrument ten zosta  wprowadzony w odpowiedzi na rosn ce oczekiwa-

nia i postulaty unijnych konsumentów w zakresie poprawy jako ci ywno ci, a tym samym 

poprawy jako ci prowadzenia produkcji rolnej, która jest przez nich subwencjonowana. 

We wrze niu 2005 r. zosta a przyj ta kolejna reforma WPR na lata 2007 – 2013 zmie-

rzaj ca w kierunku polityki rozwoju obszarów wiejskich [Polityka… 2006]. Kszta t tej 

polityki wskazuje na dalsz  ewolucj  w kierunku zmniejszania si  znaczenia sektora rolne-

go jako dominuj cego we wspólnej polityce rolnej na korzy  szerszego podej cia obejmu-

j cego rozwój obszarów wiejskich, rybo ówstwo oraz ochron rodowiska. Nast pi a te

istotne uproszczenie sposobu finansowania tej polityki. W 2005 r. podzielono Europejski 

5 Dokument przed o ony przez Przewodnicz cego Komisji Europejskiej Jacquesa Santera Parlamentowi Europej-

skiemu 15 lipca 1997 r. Ostateczny kszta t nadano jej na spotkaniu przywódców krajów cz onkowskich UE pod 

koniec marca 1999 r. w Berlinie.
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Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, który by ród em finansowania polityki rolnej UE 

do roku 2006, na dwa odr bne fundusze: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, realizuj cy

wydatki zwi zane z rynkiem i p atno ci bezpo rednie. Fundusze te stanowi  cz  bud etu

ogólnego UE i zosta y w czone do dzia u „Zarz dzanie zasobami naturalnymi i ich ochro-

na”, podczas gdy do ko ca roku 2006 wydatki na WPR stanowi y odr bn  pozycj  w bu-

d ecie: „wydatki na rolnictwo”. Ta symboliczna zmiana podkre la wymiar rodowiskowy 

polityki rolnej Unii Europejskiej . 

Polityka rolno- rodowiskowa Unii Europejskiej z perspektywy Polski 

Urynkowienie gospodarki, a nast pnie wej cie Polski do Unii Europejskiej, zmieni y

w istotny sposób podej cie do kwestii ochrony rodowiska. W latach 90. ekorozwój prze-

sta  by  rozumiany tylko jako problem dotycz cy ca ej gospodarki i rozwi zywany przez 

pa stwo. Gospodarka rynkowa przesun a punkt ci ko ci w zakresie rozwi zywania pro-

blemów ochrony rodowiska w kierunku przedsi biorstw i gmin (zgodnie z zasad  „zanie-

czyszczaj cy p aci” i „u ytkownik p aci”). Nast pi a reorganizacja systemu wspierania, 

g ównie przez wspó finansowanie inicjatyw w zakresie ochrony rodowiska, co ma na celu 

pobudzenie aktywno ci podmiotów gospodarczych, samorz dów, a tak e organizacji poza-

rz dowych. Racjonalne korzystanie z zasobów rodowiska i ich ochrona wymagaj  bowiem 

okre lonych nak adów inwestycyjnych, które z regu y przerastaj  mo liwo ci finansowe 

pojedynczych inwestorów.  

Polska po wej ciu do UE uczestniczy we wspólnej polityce ochrony rodowiska. Z 

jednej strony korzysta ze wsparcia w ramach ró nych programów finansowanych z fundu-

szy strukturalnych i Funduszu Spójno ci, z drugiej musi spe ni  do  rygorystyczne wyma-

gania rodowiskowe UE, dotyczy to tak e sektora rolnego i obszarów wiejskich. Przegl d

programów operacyjnych dost pnych dla Polski w latach 2004-2006 i w nowym okresie 

finansowania 2007-2013 wskazuje, e ka dy z nich, w wi kszym b d  mniejszym stopniu, 

wspiera przedsi wzi cia proekologiczne. Stan rodowiska naturalnego jest bowiem jednym 

z aspektów jako ci ycia i kluczowym elementem dla zapewnienia trwa ego rozwoju go-

spodarczego.   

Podstaw  wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych by  Narodowy Plan Rozwoju 

na lata 2004-2006, który okre la  strategi  rozwoju kraju, priorytety i szczegó owe dzia a-

nia. Cel strategiczny dla Polski okre lony w NPR to „rozwijanie konkurencyjnej gospodar-

ki opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci, zdolnej do d ugofalowego, harmonijnego rozwo-

ju, zapewniaj cej wzrost zatrudnienia oraz popraw  spójno ci spo ecznej, ekonomicznej i 

przestrzennej z UE, na poziomie regionalnym i krajowym”. W latach 2004-2006 rodki 

unijne dost pne dla Polski w ramach Narodowego Planu Rozwoju kszta towa y si  na po-

ziomie 12,8 mld euro. Najwi ksze znaczenie w zakresie rozwi zywania problemów rodo-

wiskowych w Polsce w latach 2004-2006 odegra  Fundusz Spójno ci, z którego Polska 

otrzyma a ponad 2 mld euro, tj. 16,4% ogó u rodków dost pnych w ramach NPR. Nato-

miast w ród programów operacyjnych na lata 2004-2006 du  rol  w zakresie dzia alno ci

proekologicznej, odegra  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który 

jednocze nie dysponowa  najwi kszymi rodkami finansowymi, bo 23,2% ogólnej alokacji 

dla Polski. G ównym za o eniem ZPORR w odniesieniu do kwestii ochrony rodowiska 

by o przekonanie, e walory rodowiska naturalnego s  istotnym czynnikiem warunkuj -
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cym szanse rozwoju regionalnego, a tak e popraw  poziomu ycia mieszka ców. Dlatego 

za o ono, e wszystkie podejmowane dzia ania przyczyni  si  do polepszenia stanu rodo-

wiska. Kolejnym programem, w ramach którego mo na by o uzyska  wsparcie na przed-

si wzi cia proekologiczne by  SPO „Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw”. Projekty 

w zakresie ochrony rodowiska dotyczy y wsparcie inwestycji w zakresie dostosowywania 

przedsi biorstw do wymogów ochrony rodowiska.  

Je li chodzi o przedsi wzi cia rodowiskowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich, to 

kluczowe znacznie mia y dwa programy: SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO ROL) oraz Plan Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich 2004-2006. SPO Rolny by  jednym z g ównych instrumentów przekszta ce

strukturalnych w rolnictwie w pierwszym okresie po akcesji. Dzia ania proekologiczne 

realizowane by y g ownie w ramach Priorytetu 2 „Zrównowa ony rozwój obszarów wiej-

skich” (m.in. dzia ania na rzecz poprawy infrastruktury rodowiskowej na obszarach wiej-

skich, przywracanie potencja u produkcji le nej), na który alokacja wynios a 24% bud etu

SPO ROL na lata 2004-2006. W ramach SPO ROL przedsi wzi cia proekologiczne wspie-

rano tak e przez dzia ania na rzecz poprawy warunków sanitarno-higienicznych i weteryna-

ryjnych produkcji, zmniejszenia negatywnego wp ywu na rodowisko (priorytet „Wspiera-

nie zmian i dostosowa  w rolnictwie i sektorze ywno ciowym”). Bud et SPO ROL to 1 

784 mln euro, w tym prawie 67% pochodzi o ze rodków UE (z Sekcji Orientacji EFO-

iGR).

Kolejnym programem, w którym znalaz y si  liczne dzia ania pro rodowiskowe, by

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Celem tego programu by o wspieranie 

zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich oraz polepszanie kondycji gospodarstw 

rolnych. Poszczególne dzia ania przyj te do realizacji w ramach PROW uwzgl dniaj

aspekty spo eczne, ekonomiczne i rodowiskowe oraz stanowi  spójne uzupe nienie reali-

zowanego w ramach funduszy strukturalnych SPO ROL. Na realizacj  PROW zaprogra-

mowano rodki krajowe i unijne w cznej kwocie ponad 3,6 mld euro (wk ad UE 80%). 

Finansowany by  z Sekcji Gwarancji EFOiGR, nie zaliczanej do funduszy strukturalnych. 

W ramach PROW wdra anych by o 8 dzia a , z których najwi ksze znaczenie z punktu 

widzenia ochrony rodowiska mia y: wsparcie dzia alno ci rolniczej na obszarach o nieko-

rzystnych warunkach gospodarowania (obszary ONW), programy rolno rodowiskowe oraz 

zalesienia. Na te dzia ania przeznaczono cznie oko o 28% rodków PROW, najwi cej na 

wsparcie obszarów ONW, bo ponad 21% rodków PROW [dane z ARiMR]. Program 

wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW, ang. LFA, less-
favoured areas) funkcjonuje w UE od 1975 r. Dop aty do produkcji na obszarach ONW 

rekompensuj  podwy szone koszty produkcji rolniczej. Wielko  dop aty kompensacyjnej 

uzale niona jest od warunków gospodarowania, wysoko ci dodatkowych kosztów lub utra-

conych dochodów ponoszonych w zwi zku z podporz dkowaniem dzia alno ci rolniczej 

restrykcjom rodowiskowym. Instrument ten sprzyja wyrównywaniu dochodów mi dzy 

gospodarstwami prowadz cymi produkcj  roln  w ró nych warunkach przyrodniczych. 

Zalet  tego instrumentu jest wspieranie dóbr niewycenianych przez rynek [Kowalski i 

Rembisz 2005]. Jego celem jest zapewnienie kontynuacji rolniczego u ytkowania ziemi, 

zachowanie ywotno ci spo eczno ci wiejskiej i krajobrazu wsi oraz promowanie zrówno-

wa onego systemu gospodarowania.  

Wa nym instrumentem pro rodowiskowym w polityce rolnej UE s  tak e programy 

rolno rodowiskowe, wdra ane od 1993 r. Subwencje rolno rodowiskowe maj  na celu 

wsparcie metod produkcji uwzgl dniaj cych wymogi rodowiska naturalnego i s u  po-
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kryciu dodatkowych kosztów, rekompensuj  utracone dochody i koszt u ycia kapita u,

który nie przyniós  dochodu, a zosta  wykorzystany do prac na rzecz rodowiska naturalne-

go. Sprzyjaj  zatem ochronie i utrzymaniu istniej cych systemów rolniczych, gospodaro-

wanie w zgodzie ze rodowiskiem naturalnym oraz ekstensyfikacji produkcji rolnej [Nie-

w g owska 2005]. W grupie instrumentów rolno- rodowiskowych do  wa ne s  te  sub-

wencje do zalesiania, które maj  na celu podtrzymanie oraz zapewnienie rozwoju ekono-

micznych, ekologicznych i socjalnych funkcji lasów na obszarach wiejskich.  

W Nowej Perspektywie Finansowej 2007-2013 podstawowymi dokumentami okre la-

j cymi strategi  rozwojow  dla Polski s  Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) oraz 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO). Cel strategiczny zosta

okre lony jako „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjno ci gospodarki polskiej 

opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci, zapewniaj cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 

poziomu spójno ci spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej”. [Polska… 2006]. Zarówno 

cel strategiczny, jak i cele horyzontalne wskazuj  na pro-modernizacyjny i pro-

efektywno ciowy charakter przyj tej strategii rozwoju. Wed ug Nowej Perspektywy Finan-

sowej na realizacj  polityki spójno ci w Polsce planuje si  przeznaczy  a  67,3 mld euro 

(wed ug cen bie cych), tj. oko o 3,92% u rednionego PKB w Polsce. Natomiast czne

wydatki ( cznie ze rodkami krajowymi publicznymi i prywatnymi) mog  przekroczy

100 mld euro.  

rodki przeznaczone na ochron rodowiska z funduszy UE s  zdecydowanie wy sze

ni  w latach 2004-2006. Alokacja w ramach dwóch kluczowych programów operacyjnych  

tj. Programu Infrastruktura i rodowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego ma 

wynie  oko o 6 404,8 mln euro. rodki finansowe pochodz  z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójno ci. Najwi kszym programem operacyjnym w 

latach 2004-2006 jest PO Infrastruktura i rodowisko, na jego realizacj  przeznaczono 

ponad 40% ogó u rodków NSRO. Jest to jednocze nie najwa niejszy program z punktu 

widzenia ochrony rodowiska. Jego celem jest „podniesienie atrakcyjno ci inwestycyjnej 

Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie 

i poprawie stanu rodowiska, zdrowia, zachowania to samo ci kulturowej i rozwijania 

spójno ci terytorialnej”. Pozosta e programy NSRO, mimo e nie maj  wyra nych odnie-

sie  do rodowiska, mog  na jego stan oddzia ywa  po rednio, np. poprzez szeroko rozu-

mian  innowacyjno  wspieran  przez PO „Innowacyjna Gospodarka” (nowe oszcz dne 

technologie) czy PO „Rozwój Województw Polski Wschodniej” przez wspieranie infra-

struktury drogowej (obwodnice, cie ki rowerowe, ochrona rodowiska przed wzmo onym 

ruchem turystycznym itp.). 

Istotn  zmian  w stosunku do poprzedniego okresu finansowania jest to, i  polityka roz-

woju obszarów wiejskich nie jest ju  cz ci  polityki spójno ci a zatem nie jest wspierana 

przez programy operacyjne NSRO. Mimo to stanowi ona istotny obszar polityki UE, w 

którym mo na dostrzec tak e problemy rodowiskowe. Podstaw  wsparcia w tym obszarze 

jest Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który powsta  z 

po czenia programów PROW i SPO ROL z lat 2004-2006. czna kwota rodków prze-

widzianych na POROW to oko o 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro (76,7%) 

pochodzi z bud etu UE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich). Podstaw  realizacji za o e  strategicznych programu s  cztery osie priorytetowe, z 

których o  2. „Poprawa stanu rodowiska i krajobrazu” zwi zana jest bezpo rednio z przed-

si wzi ciami proekologicznymi. S  to np. p atno ci dla obszarów rolnych obj tych sieci

NATURA 2000, wspieranie przedsi wzi rolno rodowiskowych, zalesianie gruntów rol-
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nych. Alokacja na cele rodowiskowe wynosi 33,7% ogó u rodków POROW [PROW… 

2006]. Wi kszo  dzia a  jest kontynuacj  obszarów wsparcia z poprzedniego okresu fi-

nansowania 2004-2006.  
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Rys. 1. Alokacja rodków UE na dzia ania rolno- rodowiskowe w Polsce w latach 2004-2006 i w nowym okresie 

programowania 2007-2013, % 

Fig. 1. Allocation of EU’s agri-environment funds in Poland in 2004-2006 and 2007-2013, % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych MRiRW 

Nowa WPR w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, zaplanowana na lata 2007-2013, 

charakteryzuje si  zachowaniem ci g o ci co do koncepcji programów wspieraj cych 

ochron rodowiska. Nast pi y jedynie niewielkie przesuni cia na poszczególne dzia ania

rolno- rodowiskowe, mianowicie zaplanowano mniej rodków na wsparcie gospodarstw na 

obszarach ONW, wi cej na programy rolno rodowiskowe i zalesianie gruntów rolnych  

(rys. 1).  

Wnioski

Wej cie Polski do UE znacznie podnios o rang  problemów zwi zanych z ochron

rodowiska. Dzi ki pomocy unijnej mo liwe sta y si  kolejne inwestycje ekologiczne, 

wspieraj ce realizacj  koncepcji rozwoju zrównowa onego. Znaczna cz rodków unij-

nych kierowana jest na przedsi wzi cia proekologiczne realizowane w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej UE. Polityka ta od pocz tku lat 90. podlega istotnym zmianom, w coraz 

wi kszym stopniu odchodzi si  od typowej, silnie wspieranej interwencji sektorowej w 

kierunku mniej protekcjonistycznej, bardziej prorynkowej polityki zrównowa onego roz-

woju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zmieni y si  priorytety i oczekiwania wobec rolnic-

twa, bardziej istotn  kwesti  ni  produkcja ywno ci staje si  ochrona rodowiska, wysoka 

jako ywno ci czy rozwój obszarów wiejskich. Podej cie takie harmonizuje ekonomicz-
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ne, spo eczne i ekologiczne aspekty rozwoju. Obserwujemy zatem przeorientowanie celów 

WPR w kierunku takiego modelu rolnictwa i takich mechanizmów regulacji, które powo-

dowa yby korzystny wp yw na rodowisko naturalne. Wycofywanych i modyfikowanych 

jest wiele instrumentów, adekwatnie do nowych wyzwa , wprowadzane s  nowe, nakiero-

wane w coraz wi kszym stopniu na unikni cie ryzyka degradacji rodowiska oraz zach ca-

j ce rolników do dba o ci o obszary wiejskie. Dzia ania takie s  prowadzone poprzez poli-

tyk  dochodow  (p atno ci nie powi zane z produkcj , instrument cross-compliance wi -

cy wysoko  p atno ci bezpo rednich m.in. z utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej i 

zgodnie z zasadami ochrony rodowiska) czy instrumenty z drugiego filaru WPR (dzia ania 

rolno rodowiskowe, zalesienia, p atno ci ONW). Szczególnie rozpowszechnionym dzia a-

niem jest wsparcie gospodarstw po o onych na terenach o niekorzystnych warunkach go-

spodarowania, którego celem jest zapewnienie kontynuacji rolniczego u ytkowania ziemi, 

zachowanie ywotno ci spo eczno ci wiejskiej oraz promowanie zrównowa onego systemu 

gospodarowania. Wa nym instrumentem w polityce rolnej UE s  tak e programy rolno ro-

dowiskowe, sprzyjaj ce ochronie i utrzymaniu istniej cych systemów rolniczych oraz eks-

tensyfikacji produkcji rolnej. 

Polska staj c si  cz onkiem UE zosta a obj ta mechanizmami WPR, w tym tak e in-

strumentami polityki rolno- rodowiskowej. Dzia ania proekologiczne w latach 2004-2006 

wdra ane by y w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz SPO ROL. Alokacja na 

cele rodowiskowe wynios a oko o 1/4 ogó u rodków tych programów. W nowym okresie 

finansowania realizowany jest Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (powsta  z po czenia programów PROW i SPO ROL z lat 2004-2006). czna

kwota rodków przewidzianych na „nowy” POROW to oko o 17,2 mld euro, w tym oko o

34% to alokacja na cele rodowiskowe. Wi kszo  dzia a  proekologicznych jest kontynu-

acj  obszarów wsparcia z poprzedniego okresu finansowania. Do tej puli rodków nale y

doda rodki skierowane na inne instrumenty polityki strukturalnej, które po rednio oddzia-

uj  na stan rodowiska, np. wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, rozwój prze-

twórstwa, czy wspomaganie przemian struktur rolniczych i wiejskich. Ich wymiar rodowi-

skowy przejawia si  w tym, e warunkiem uzyskania wsparcia jest spe nienie odpowied-

nich wymogów rodowiskowych. Warto jeszcze wspomnie  o nowym dzia aniu, mianowi-

cie wsparciu szkole  zawodowych dla rolników i le ników w celu wprowadzenia bardziej 

efektywnych i ekologicznych sposobów gospodarowania. 
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