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1. Wstęp

Strategiczne analizy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wskazują na niesprawie-
dliwość w dystrybucji środków przeznaczonych na płatności WPR w kontekście 
wsparcia gospodarstw o wysokich dochodach oraz nieefektywność działań rol-
no-środowiskowo-klimatycznych (RŚK) w zapobieganiu degradacji środowiska 
i redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) [Scown i in. 2020, Pe’er i in. 2017, 
wzrost emisji GHG w rolnictwie UE od 2012 roku według Eurostat 2017]. Osią-
gnięcie założonych limitów redukcyjnych nie jest możliwe bez podjęcia gruntow-
nej reformy dekarbonizacji rolnictwa. Zwraca się uwagę na sposób kompensacji 
kosztów poniesionych na realizację przez rolników działań pro-środowiskowych 
w ramach II filara. Działania te stają się atrakcyjne oraz opłacalne tylko wtedy 
jeśli są powiązane z rezultatami w postaci dostarczanych dóbr publicznych/usług 
ekosystemowych a nie wyliczane na podstawie utraconych przez rolnika korzy-
ści. Kolejnym problemem jest koncentracja wsparcia na działaniach przynoszą-
cych lokalne korzyści środowiskowe dla społeczności (np. ochronę wód) a nie 
na działaniach przynoszących zmianę globalną (klimat), której wycena wartości 
nie jest odpowiednio uwzględniana w bilansie krajowym emisji GHG. Obserwuje 
się również brak spójności działań w skali gospodarstwa lub krajobrazu danego 
regionu, co w efekcie może zaburzyć skuteczność wdrożonego działania [Pe’er i in. 
2017, Pe’er i in. 2020, Dupraz i in. 2019]. 

1 Artykuł opracowano w ramach Programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020, za-
danie 1.7: Opracowanie i doskonalenie metod oceny oraz prognozowania (modelowania) skutków 
środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR i zmian klimatu.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest jednym z podstawowych 
mechanizmów WPR realizujących długoterminowy cel rozwoju obszarów wiej-
skich, zapewniający zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz po-
dejmowanie działań w dziedzinie klimatu. Szczególną rolę w spełnianiu tego celu 
pełnią działania inwestycyjne, zalesieniowe oraz RŚK, umożliwiające wdrożenie 
praktyk rolnych lub poprawę efektywności środowiskowej, które można wyrazić 
w jednostkach redukcji emisji gazów cieplarnianych, innymi słowy wyrażające 
wymierne rezultaty dla łagodzenia zmian klimatu. 

W 2015 roku Komisja Europejska podjęła inicjatywę „Budżetu zorientowane-
go na wyniki”, która koncentruje się na mierzalnych rezultatach oraz skuteczności 
i wydajności wydatków unijnych. Nie przyniosła ona jednak efektów, gdyż plano-
wanie nowego okresu programowania zaczęło się przed udostępnieniem wydat-
ków i rezultatów osiągniętych w poprzednim okresie (ETO 2017). Według Trybu-
nału Obrachunkowego (ETO 2017), zatwierdzone PROW były długie i skompli-
kowane, a stwierdzone w nich niedociągnięcia utrudniają osiągnięcie ambitnego 
celu zakładającego położenie większego nacisku na rezultaty i wykonanie zadań. 
Ponadto, brak skwantyfikowanego opisu potrzeb zawartych w PROW powoduje, 
że na etapie ewaluacji trudno jest ocenić, w jakim stopniu potrzeby zostały zaspo-
kojone za pośrednictwem wybranych działań. Zauważono również brak spójności 
oraz nakładanie się efektów działań pomiędzy działaniami rolno-środowiskowo-
-klimatycznymi w II filarze a zobowiązaniami rolników w ramach wypełniania 
zasad wzajemnej zgodności. W Polsce dotyczyły one stref buforowych i miedz, 
oczek wodnych, rowów, drzew oraz roślin okrywowych.

Do przeprowadzenia właściwej oceny oddziaływania rolnictwa na klimat po-
trzebne są wiarygodne dane na temat wpływu stosowania różnych praktyk rol-
nych na redukcję emisji gazów cieplarnianych. W zaprogramowaniu polityki roz-
woju obszarów wiejskich, spełniającej cele klimatyczne, pomocne mogą okazać 
się wskaźniki określające potencjał wielkości dostarczanej usługi ekosystemowej. 
Celem artykułu jest charakterystyka potencjału ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych poprzez wdrażanie działań w zakresie Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

2. Działania PROW

Większość działań wspieranych przez instrumenty PROW oddziałuje w sposób 
pośredni na realizację celów klimatycznych. Szczególną rolę pełnią w tym kontek-
ście działania edukacyjne i usługowe (transfer wiedzy i działalność informacyjna; 
usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu 
zastępstw, działanie Współpraca), pozwalające na upowszechnianie praktyk ni-
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skoemisyjnych i zwiększenie wykorzystania instrumentów pro-klimatycznych 
przez rolników. W zakresie systemów jakości produktów rolnych i środków spo-
żywczych, istnieje możliwość wprowadzenia etykiet śladu węglowego jako klu-
czowego sposobu kształtowania wyboru dokonywanego przez konsumentów 
w obliczu zmian klimatu. 

2.1. Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych praktyk 
rolniczych rekomendowanych w zakresie modernizacji gospodarstw 
rolnych PROW

W ramach inwestycji w urządzenia i technologie, przyczyniające się do realiza-
cji celów szczegółowych WPR, można wydzielić praktyki, których stosowanie 
w znacznym stopniu wspiera działania łagodzące zmiany klimatu (ogranicza re-
dukcję emisji w gospodarstwie lub zwiększa poziom materii organicznej w glebie). 
W oparciu o dostępną literaturę, dokonano przeglądu takich praktyk. W tabeli 1 
przedstawiono wskaźniki redukcyjne GHG dla najbardziej obiecujących praktyk 
w tym kontekście. 

Zastosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego pozwala ograniczyć emisję 
CO2 na poziomie 0,03-0,24 t CO2 ha-1 rok-1 oraz emisję podtlenku azotu o 0,02-
0,6 t N2O-CO2e [Hallett i in. 2011]. Racjonalizacja nawożenia naturalnego może 
ograniczyć emisję N2O o 0,05-0,3 t N2O-CO2e ha-1 [Eory i in. 2015] w tym dogle-
bowe zastosowanie nawozu o 0,05 t N2O-CO2e ha-1 [Moran i in. 2008]. W przy-
padku rozsiewaczy nawozów mineralnych z systemem kontroli dawek, wartość 
redukcji emisji jest w zakresie 0,07-1,3 t N2O-CO2e ha-1 [Eory i in. 2015, Hoben 
i in. 2011, Perez Dominguez i in. 2016]. 

Szacuje się ze zastosowanie mocznika z inhibitorem ureazy ogranicza emisję 
tego gazu o 35-48% [Ruser i Scholz 2015, Martineau i in. 2016], inne źródła po-
dają zakres 0-0,017 N2O-CO2e [Misselbrook i in. 2014, Lam et al 2017, Eory i in. 
2015]. 

Sprzęt do likwidacji podeszwy płużnej na glebach ciężkich poprzez ogranicza-
nie zasklepiania gleby może redukować emisję N2O o 40% (według badań brytyj-
skich Eory i in. 2015), chociaż inni autorzy oceniają ten wpływ jako nieznaczny 
[Newell-Price i in. 2011]. 

Zakres wartości sekwestracji (akumulacji) węgla w uprawie bezorkowej/pa-
sowej podawany w literaturze jest bardzo szeroki. Raport UE Alliance Environ-
nement (2018) przyjmuje reprezentatywne wartości na poziomie 0,0059-0,018 
t CO2 ha-1 rok-1 [na podstawie Nix 2013 i Defra EC0103 2010]. Potencjał mity-
gacyjny tej praktyki jest często określany znacznie wyżej – Alvaro-Fuentes i in. 
(2014) szacują go w zakresie 0,23-0,71 t CO2 ha-1 rok-1. 
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Tabela 1
Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych praktyk 

rolniczych rekomendowanych w zakresie rodzajów inwestycji 
przyczyniających się do realizacji celów szczegółowych WPR

Praktyka rolnicza PROW Ograniczenie emisji Źródło

Rolnictwo precyzyjne
0,03-0,24 t CO2 ha-1 rok-1

+ 0.02-0.6 t N2O-CO2e ha-1 rok-1
1

Racjonalizacja dawkowania nawożenia 
naturalnego

0,05-0,3 t N2O-CO2e ha-1

+0,05 t N2O-CO2e ha-1 (doglebowe zastosowanie)

2

3

Racjonalizacja dawkowania nawożenia 
mineralnego

0,07-1,3 t N2O-CO2e ha-1 4

Zastosowanie mocznika z inhibitorem ureazy
35-48% N2O

0-0,017 N2O-CO2e ha-1

5

6

Likwidacja podeszwy płużnej 0-40% 7

Uprawa bezorkowa/pasowa
0,0059-0,018 t CO2 ha-1 rok-1

0,23-0,71 t CO2 ha-1 rok-1

8

9

Siew bezpośredni
0,0121-0,0359 t CO2 ha-1 rok-1

0-1,14 t CO2 ha-1 rok-1

8

10

Pozostawianie resztek pożniwnych 0,05-2,2 t CO2 ha-1 rok-1 11

Przetwarzanie nawozów naturalnych na biogaz 75-93% CH4 12

Zakwaszanie gnojowicy
75% CH4

(-) 23% N2O
13

Optymalizacja żywienia zwierząt 2,5-7,5% 14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 1 [Hallett i in. 2011], 2 [Eory i in. 2015], 
3 [Moran i in. 2008], 4 [Eory i in. 2015, Hoben i in. 2011, Perez Dominguez i in. 
2016], 5 [Ruser i Scholz 2015, Martineau i in. 2016], 6 [Misselbrook i in. 2014, Lam 
i in. 2017, Eory i in. 2015], 7 [Newell-Price i in. 2011, Eory i in. 2015], 8 [Nix 2013, 
Defra EC0103, 2010 – za: Alliance Environnement 2018], 9 [Alvaro-Fuentes i in. 
2014], 10 [Buckingham i in. 2013, Aubert 2010, Chenu i in. 2014, Bhogal i in. 2008], 
11 [Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015], 12 [MacLeod 
i in. 2015], 13 [Fangueiro i in. 2015, Eory i in. 2015], 14 [Martineau i in. 2016].

Akumulacja próchnicy przy zastosowaniu siewu bezpośredniego silnie zależy 
od gleby oraz warunków pogodowych, stąd literatura podaje bardzo różne war-
tości o rozbieżności zbliżonej do uprawy bezorkowej. Na przykład Buckingham 
i in. [2013] nie stwierdzili przyrostu węgla w profilu 1 metra gleby. Szacunki Au-
berta [2010] oraz Chenu i in. [2014] piszą kolejno o 0,4-0,7 oraz o 0,22 t CO2 ha-1 
rok-1. Bhogal i in. [2008] po 20 latach wykonywania praktyki stwierdzili w 30 cm 
profilu gleby wzrost o 1,14 t CO2 ha-1 rok-1. Raport UE Alliance Environnement 
przyjmuje natomiast wartości 0,0121-0,0359 t CO2 ha-1 rok-1 dla uprawy zerowej, 
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nieco większe niż dla uprawy bezorkowej [Nix 2013, Defra EC0103 2010]. Podaje 
się, że w uprawie bezorkowej i siewie bezpośrednim dochodzi do wzrostu emisji 
podtlenku azotu [Bhogal i in. 2008, Newell-Price i in. 2011, Kirk i in. 2012, Bol 
i in. 2012], chociaż straty azotu są ograniczane przez racjonalizację nawożenia [za: 
Eory i in. 2015]. Pozostawianie resztek pożniwnych na polu w systemie uprawy 
konserwującej może dać glebie dodatkowo od 0,05 aż do 2,2 t CO2 ha-1 rok-1 
[Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015]. Okrywa gleby 
po zbiorze ma prawdopodobnie decydujące znaczenie dla ochrony klimatu i gleby 
w systemach uprawy uproszczonej.

Do najbardziej skutecznych działań w rolnictwie niskoemisyjnym należy 
wdrażanie innowacyjnych technologii zagospodarowania nawozów naturalnych. 
Inwestycja w biogazownie wiąże się z łagodzeniem zmiany klimatu w fazie opera-
cyjnej przedsięwzięcia, wytwarzającego odnawialny surowiec energetyczny (bio-
gaz) i nawozowy (poferment). Reprezentatywnej wielkości biogazownia w Polsce 
(1 MW) o mieszanym składzie substratów (72% obornika, 28% roślin energe-
tycznych) oszczędza 340 g CO2e na 1 MJ produkowanej bioenergii w porówna-
niu z procesem wytwarzania energii konwencjonalnej [za: Bartolli A., IUNG-PIB 
2020]. Ocenia się, że przetwarzanie nawozów naturalnych na biogaz ogranicza 
uwalnianie 75-93% metanu [MacLeod i in. 2015]. Sposobem na zmniejszenie 
strat emisyjnych z nawozów naturalnych jest również system zakwaszania gno-
jowicy, który zmniejsza straty metanu o 75%, ale powoduje jednocześnie 23% 
wzrostu emisji N2O [Fangueiro i in. 2015, Eory i in. 2015]. 

W celu optymalizacji strategii żywienia zwierząt możemy zastosować szereg 
odpowiednich inwestycji chroniących środowisko, których korzyść klimatyczną 
szacuje się na 2,5-7,5% redukcji emisji GHG [Martineau i in. 2016]. Należą do 
nich m.in. modyfikacja diety poprzez ograniczenie spożycia azotu powyżej po-
ziomu zapotrzebowania zwierząt oraz optymalizację wartości energetycznej paszy 
i zawartości białka w celu zwiększenia stopnia przyswajania azotu; dostosowanie 
dawek żywieniowych do rasy, płci, grupy wiekowej i produkcyjnej.

Ostatnio coraz częściej instaluje się systemy komputerowe, wspomagające za-
rządzenie produkcją zwierzęcą. Pomimo spodziewanej poprawy metabolizmu 
zwierząt, skutkującej redukcją emisji, w tym wypadku należy się liczyć również 
z  emisjami pośrednimi w związku ze zwiększonym zużyciem energii. Efektyw-
ność środowiskowa innych rozwiązań w produkcji zwierzęcej w kontekście emisji 
gazów jest omówiona w pracy Novak i Fiorelli [2010]. Autorzy zwracają uwagę 
między innymi na dobre praktyki żywieniowe oraz zwiększone wykorzystanie 
słomy na potrzeby ściółkowania i składowania obornika.

Niekwestionowane korzyści klimatyczne można również uzyskać przez wspar-
cie i bardziej powszechne zastosowanie instalacji wytwarzających lub zasilanych 



Ocena potencjału działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ... 25

energią odnawialną (fotowoltaika, napęd elektryczny) albo systemów/urządzeń 
o zwiększonej efektywności energetycznej.

2.2. Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych działań 
w zakresie PROW

Bezpośrednie i wymierne efekty klimatyczne PROW są obserwowane w szczegól-
ności po wdrożeniu działań zalesieniowych i pakietu rolno-środowiskowo-klima-
tycznego (tabela 2). Średnia sekwestracja węgla w glebie zalesionej na poziomie 
1,47-1,83 t CO2 ha-1 rok-1 [Wiltshire i in. 2014] jest możliwa tylko wtedy, jeśli po-
przednio grunt był użytkowany jako orny a plantacja została poprawnie założona 
[Heil i in. 2007, Rosenqvist i in. 2007]. Zalesienie łąki powoduje, że bilans węgla 
jest zerowy lub negatywny [Aubert 2010].

Tabela 2
Potencjał ograniczenia emisji GHG szacowany dla wybranych 

działań w zakresie PROW

Działanie PROW Ograniczenie emisji Źródło

Zalesianie 1,47-1,83 t CO2 ha-1 1

Systemy rolno-leśne 0,15-1,61 t CO2 ha-1 rok-1 2

Pakiety PRŚK:
Rolnictwo zrównoważone oraz 
Ochrona gleb i wód

0,033-0,159 t CO2 ha-1 rok-1 (95% udziału)
0,006-2,2 N2O-CO2e ha-1 (5% udziału)
(+)0,05-2,2 t CO2 ha-1 rok-1 (pozostawianie resztek pożniwnych)

3

4

Pakiety 3 i 4 (siedliskowe) 0,4-8,2 t CO2 ha-1 rok-1 5

Rolnictwo ekologiczne
0,033-0,159 t CO2 ha-1 rok-1 (95% udziału)
0,006-2,2 N2O-CO2e ha-1 (5% udziału)
(+)0,05-2,2 t CO2 ha-1 rok-1

6

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 1 [Wiltshire i in. 2014], 2 [Frelih-Larsen 
i in. 2014, Kay i in. 2019], 3 [Martineau i in. 2016, Alliance Environnement 2018], 
4 [Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015], 5 [Frelih-Larsen 
i in. 2014, Artz i in. 2012, Bain i in. 2011], 6 [Alliance Environnement 2018], 
7 [Smith i in. 2008, Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015].

Do szacunków akumulacji węgla w lasach należy podchodzić z dużą ostroż-
nością. Badania wskazują, że w kolejnych fazach rozwoju lasu występuje spadek 
sekwestracji plantacji, a intensywne metody wycinki (np. zebranie całej biomasy 
drzewa) czy niewłaściwe wykonanie powtórnego zalesiania kompensującego wy-
lesianie prowadzą do strat netto dwutlenku węgla [SFC 2010]. Odnosi się to nie 
tylko do instrumentu zalesiania ale również do inwestycji zwiększających odpor-
ność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. 

Ważnym elementem działań łagodzących powinno być wsparcie na rzecz two-
rzenia i utrzymania systemów rolno-leśnych (SRL). Agroleśnictwo nie jest objęte 
pomocą w ramach WPR 2014-2020, chociaż oszczędności emisji z tytułu maga-
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zynowania węgla w glebach pod SRL mogą być znaczne – rzędu 0,15-1,61 t CO2 
ha-1 rok-1 [Frelih-Larsen i in. 2014, Kay i in. 2019]. 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest programem, po przystąpieniu 
do którego rolnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych wymagań wyni-
kających z poszczególnych pakietów lub wariantów programu, ustalonych przez 
państwo członkowskie. Z zasady obejmuje on wymogi, które wykraczają poza 
realizację obowiązkowych norm ustalonych w ramach I filara WPR. W większo-
ści są to zbliżone praktyki o podobnym zakresie oddziaływania na środowisko, 
w tym klimat. Pakiet 1 (rolnictwo zrównoważone) obejmuje przestrzeganie planu 
nawozowego, dywersyfikację roślin w płodozmianie i zastosowanie międzyplonu 
albo przyorania słomy lub obornika. Pakiet 2 (ochrona gleb i wód) zawiera odpo-
wiednie wymagania zróżnicowania płodozmianu, zastosowania roślin okrywo-
wych oraz uprawy roślin bobowatych. Ponadto, zobowiązuje do przyorania bio-
masy międzyplonu w uprawie orkowej, zakładania pasów ochronnych Trwałych 
Użytków Zielonych (TUZ) na gruntach ornych o nachyleniu >20%, wprowadza 
zakaz nawożenia oraz zakaz ochrony chemicznej w międzyplonie. Można przyjąć 
[za: Alliance Environnement 2018], że główny efekt klimatyczny powyższych pa-
kietów wynika w 95% praktycznie z poprawy efektywności wykorzystania azotu 
przez rośliny we wzbogaconym płodozmianie i wynosi średnio 0,033-0,159 t CO2 
ha-1 rok-1, a tylko w 5% jest pochodną biologicznego wiązania azotu przez bobo-
wate, redukujących 0,006-2,2 N2O-CO2e ha-1 [Martineau i in. 2016]. Dodatkowo 
należy tu przypisać efekt pozostawiania resztek pożniwnych na polu (0,05-2,2 t 
CO2 ha-1 rok-1) [Frelih-Larsen i in. 2014, Posthumus i in. 2015]. Istotne znacze-
nie dla klimatu mają pakiet 3 (cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach Natura2000) i pakiet 4 (cenne siedliska poza obszarami Natura 2000). 
Główna korzyść klimatyczna w tym przypadku wiąże się z utrzymaniem natural-
nych funkcji torfowisk i obszarów podmokłych o potencjale sekwestracji węgla 
w zakresie 0,4-8,2 61 t CO2 ha-1 rok-1 [Frelih-Larsen i in. 2014, Artz i in. 2012, 
Bain in. 2011]. Identyczny zakres sekwestracji węgla jak dla pakietów 1 i 2 został 
przyjęty dla rolnictwa ekologicznego [Alliance Environnement 2018]. 

Wsparcie ONW (Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami) będące wsparciem nieukierunkowanym 
na rezultaty środowiskowe to działanie, któremu trudno przypisać jednoznacz-
ny skutek łagodzenia zmian klimatu. Z jednej strony może dotyczyć na przykład 
wsparcia TUZ ze znaczącym potencjałem sekwestracji węgla zapobiegając ich po-
rzuceniu, z drugiej zaś prowadzić do wzrostu emisji wskutek intensyfikacji pro-
dukcji na obszarach dotychczas ekstensywnie użytkowanych.

Działanie Dobrostan zwierząt jest kontynuacją wymagań ochronnych, zapi-
sanych w zasadach wzajemnej zgodności. Istnieje wiele metod i sposobów utrzy-



Ocena potencjału działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ... 27

mania zwierząt, które mogą jednocześnie obniżyć emisję GHG w produkcji bydła 
jak i poprawić jego dobrostan – więcej szczegółów można znaleźć w przeglądzie 
literatury z tego zakresu [Llonch i in. 2016, Herzog i in. 2018]. 

3. Wnioski

1. Osiągnięcie założonych celów klimatycznych w zakresie sektora rolnictwa 
wymaga zwiększenia wsparcia na działania klimatyczne i rolno-środowi-
skowo-klimatyczne, charakteryzujące się wysokim potencjałem redukcji 
GHG oraz względnie niskimi kosztami wdrażania. 

2. W odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich, priorytetem po-
winny być zalesianie, wsparcie utrzymania ekstensywnych form produkcji 
rolnej (w szczególności na TUZ w kontekście optymalizacji produkcji zwie-
rzęcej) oraz zachowanie naturalnych siedlisk (łąki, torfowiska, lasy), pełnią-
cych funkcję pochłaniacza dwutlenku węgla. Jednocześnie należy ograni-
czać wsparcie intensywnego chowu zwierząt. Utrzymanie naturalnych sie-
dlisk oraz wprowadzanie zadrzewień/systemów rolno-leśnych w krajobra-
zie wiejskim pozwala również zwiększyć odporność gospodarstw rolnych 
na zjawiska, będące skutkami zmian klimatu (susze, silne wiatry, wahania 
temperatur). Inwestycja w naturalną odporność gospodarstwa z wykorzy-
staniem powyższych elementów powinna również stanowić podstawę do 
obniżenia składki oraz podwyższenia sumy ubezpieczenia w systemie ubez-
pieczeń upraw rolnych od wystąpienia szkód spowodowanych m.in. przez 
suszę [Müller i in. 2017].

3. Drugim obszarem priorytetowym są działania w zakresie poprawy efek-
tywności i ograniczenia emisji wysokonakładowych technologii rolniczych 
(uprawa konserwująca, racjonalizacja nawożenia mineralnego, technolo-
gie przetwarzania nawozów naturalnych, odnawialne źródła energii) oraz 
optymalizacji systemów żywienia i utrzymania zwierząt. Kluczowymi dla 
redukcji emisji GHG są działania wspierające produkcję lokalnej żywności 
wysokiej jakości oraz wprowadzanie etykiet śladu węglowego żywności. 

4. Poprawę efektywności środowiskowej i klimatycznej można zwiększyć po-
przez wspólnotowe (grupowe) podejmowanie działań dostarczających kilka 
różnych usług ekosystemowych, na przykład poprzez wspólne utrzymanie 
naturalnych siedlisk łąkowych (studium przypadku Holandii) lub współ-
pracę rolników w zakresie użyczenia maszyn do uprawy konserwującej 
oraz zakładania i utrzymania systemów rolno-leśnych (studium przypadku 
Francji).
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OCENA POTENCJAŁU DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
W OGRANICZENIU EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ROLNICTWIE POLSKIM
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STRESZCZENIE

Ocena efektywności i skuteczności działań klimatycznych oraz rolno-środowiskowo-
-klimatycznych zaprogramowanych w polityce rozwoju obszarów wiejskich wymaga do-
stępu do wiarygodnych danych na temat wpływu stosowania różnych praktyk rolnych na 
redukcję emisji gazów cieplarnianych. W pracy podjęto próbę scharakteryzowania poten-
cjału redukcyjnego działań wspieranych przez instrumenty Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW). Z przedstawionego przeglądu wskaźników literaturowych wynika, że 
priorytetem powinno być wsparcie zakładania lasów oraz ekstensywnych form produkcji 
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rolnej na trwałych użytkach zielonych oraz naturalnych siedliskach, pełniących funkcję 
pochłaniacza dwutlenku węgla, przy jednoczesnym ograniczeniu wsparcia intensywnego 
chowu zwierząt. Drugim obszarem priorytetowym są działania w zakresie poprawy efek-
tywności i ograniczenia emisji wysokonakładowych technologii rolniczych: uprawa kon-
serwująca, racjonalizacja nawożenia mineralnego, technologie przetwarzania nawozów 
naturalnych, odnawialne źródła energii oraz optymalizacja systemów żywienia i  utrzy-
mania zwierząt.

ROBERT BOREK

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME MEASU-
RES FOR GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTION IN POLISH AGRICULTURE

Keywords: Rural Development Programme (RDP), agri-environment-climate measures, 
CO2 sequestration, greenhouse gas emission reduction, environmental efficiency

SUMMARY

In order to evaluate efficiency and effectiveness of climate measure and agri-environ-
ment-climate measures for Common Agricultural Policy programming, one needs to have 
access to reliable data on the effects of agricultural practices use on greenhouse gas (GHG) 
emission reduction. In the paper, the attempt was made to describe GHG abatement po-
tential for Rural Development Programme measures. The literature review shows, that 
the priority must be afforestation of agricultural land and extensive management of gras-
slands that contribute significantly to soil carbon accumulation. Intensive animal farming 
is to be limited at the same time. Further actions should focus on improving efficiency and 
reducing GHG emission of intensive agricultural technologies, that is to say conservation 
agriculture, optimizing organic and mineral fertilization, technologies for processing of 
organic fertilizers, renewable energy sources and optimizing feeding and management 
strategies for livestock.
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