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Art. 29 

Program 
rolnośrodowiskowo-
klimatyczny 

Art. 30 

Rolnictwo 

ekologiczne 

 

Projekt nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

rozdziela przepisy regulujące zasady przyznawania pomocy  

w ramach Programu Rolnośrodowiskowego  

i Rolnictwa Ekologicznego  

Art. 31 

Natura 2000 

Ramowa Dyrektywa 

Wodna 



• zobowiązanie 5-7 lat; 

 

• beneficjent – rolnik, ale również inne podmioty; 

 

• grunty – wszystkie grunty rolne; 

 

• poziom podstawowy. 

 

 

Art. 29. Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 



 

600 euro na hektar rocznie na uprawy jednoroczne 

900 euro na hektar rocznie na specjalne uprawy wieloletnie 

450 euro na hektar rocznie na inne użytkowanie gruntów 

200 euro na hektar rocznie na dużą jednostkę przeliczeniową „DJP” 

na lokalne rasy zwierząt gospodarskich, których hodowla jest 

zagrożona 

 

W wyjątkowych przypadkach kwoty te mogą być zwiększone, uwzględniając szczególne 

okoliczności. 

 

 

Art. 29. Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 



 

• Płatności rekompensują całość lub część dodatkowych kosztów  
i utraconych dochodów w wyniku podjętych zobowiązań. 

  
Koszty transakcyjne - max 20% premii wypłaconej z tytułu 
zobowiązania lub 30% w przypadku podejmowanego zobowiązania 
przez grupę rolników. 

 

 

• Państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia osobom 
podejmującym zobowiązania wiedzy i informacji niezbędnych do ich 
wykonania - usługi doradcze dla rolników lub umożliwienie im 
korzystania ze szkoleń w ramach oferowanego wsparcia 
rolnośrodowiskowego. 

 

 

Art. 29. Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny 

szczegółowe zasady – jeszcze nie są znane 



Podstawa  

dla programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego  

czyli   

obecne tzw. podstawowe wymagania 

 
Wzajemna zgodność (SMRs + dobra kultura rolna zgodna  

z ochroną środowiska) 

„Zazielenienie” 
(zróżnicowanie upraw, obszary ekologiczne, trwałe użytki zielone) 

Odpowiednie minimalne wymagania dotyczące nawozów  

i środków ochrony roślin 

 + inne krajowe wymogi obowiązkowe 

Podstawa 

RŚK 

Płatność 

RŚK 

 

Utracony dochód i poniesiony koszt 

ze względu na podjęte zobowiązanie 
(+ koszty transakcyjne w razie potrzeby)  

 



Polski program rolnośrodowiskowo-klimatyczny  

w ramach PROW 2014-2020 



PRZYSZŁY PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNY 

 

I.  Zmodyfikowana/udoskonalona struktura obecnego programu 

rolnośrodowiskowego 

      + doświadczenie w zarządzaniu, wdrażaniu i realizowaniu 

      + istniejące już struktury administracyjne (doradcy, eksperci, ARiMR 

itp.) 

      + przyzwyczajenie rolnika 

 

II. Całkowicie odmienna struktura programu rolnośrodowiskowego 

       + być może łatwiejszy w zarządzaniu, wdrażaniu i realizowaniu 

       + konieczność stworzenia nowych struktur administracyjnych  

       + mało czasu na opracowanie i zatwierdzenie 

        

       

 



Zmodyfikowana struktura  

obecnego programu rolnośrodowiskowego 

1. Krajowy lecz dostosowany do specyfiki i potrzeb 

regionów; 

 

2. Pakiety ukierunkowane na priorytety/cele; 

 

3. Doradcy, eksperci, dokumenty; 

 

4. Obszary poddane presjom środowiskowym; 

 

5. Małe gospodarstwa w programie rolnośrodowiskowo-

klimatycznym  (podprogram). 



1. Krajowy lecz dostosowany do specyfiki i potrzeb regionów 
 

Podział na pakiety jednak z elastyczną listą wymogów do wyboru 

przez doradcę i eksperta – kilka wymogów stałych/obligatoryjnych 

np.: sposób koszenia oraz kilka wymogów do wyboru np.:  

      kilka terminów koszenia 

      kilka terminów wypasu 

      kilka opcji obsady zwierząt itp. 

 

Stawka płatności – zryczałtowana płatność ustalona w oparciu  

o wymóg główny np. termin koszenia, wypasu itp. – kilka stawek 

płatności w ramach pakietu 

Zmodyfikowana struktura  

obecnego programu rolnośrodowiskowego 



2. Pakiety ukierunkowane na priorytety/cele 

 

•   pakiet wodny – ochrona wód: 

                                         - strefy buforowe 

                                         - retencja wód 

•   pakiet glebowy – ochrona gleb: 

                                          - międzyplony 

                                          - ochrona warstwy próchniczej 

•   pakiet przyrodniczy – ochrona siedlisk przyrodniczych 

•   pakiet genetyczny – ochrona zasobów genetycznych roślin  

                                     i zwierząt 

Kształt i konstrukcja działań ze względu na minimum 

środowiskowe, w tym przede wszystkim GREENING! 



 

Ekspert – pakiet siedliskowy 

Doradca rolnośrodowiskowy – pakiety pozostałe 

 

Wzmocniona rola eksperta i doradcy – wybór wymogów 

 

Plan działalności rolnośrodowiskowej – uproszczony np. 

same wymogi 

Dokumentacja przyrodnicza – uproszczona np. same 

wymogi 

 

 

3. Doradcy, eksperci, dokumenty 



4. Obszary poddane presjom środowiskowym  

– obszary np. ze zwiększoną stawką płatności 

 

-   obszary erozyjne; 

-   obszary chronione (poza obszarami Natura 2000); 

-   inne presje. 



5. Podprogram - Małe gospodarstwa w programie 

rolnośrodowiskowo-klimatycznym  

Wzrost roli małych gospodarstw (wyłączenie z kontroli c-c) 

 

Mały udział małych gospodarstw w obecnym programie 

rolnośrodowiskowym – zbyt trudny, zbyt skomplikowany, 

nieopłacalny 

 

Zryczałtowana, prosta płatność dla gospodarstw do 10 ha UR 

- brak dodatkowej dokumentacji, brak doradcy i eksperta: 

      np. na TUZ koszenie - po 1 czerwca 

            na GO – 50% powierzchni pod międzyplonem itp. 



Nowe podejście do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego 

np. 

Karta zróżnicowanych wymogów  

- kilka poziomów trudności z różnymi stawkami płatności  

 

 

Im więcej wymogów tym wyższa płatność 

 

 



DYSKUSJA 

 

1. Program udoskonalony czy zupełnie nowe podejście? 

 

2. Wybór pakietów, wybór listy działań w ramach pakietu? 

 

3. Obszary z presją środowiskową – jaką? 

 

4. Rola doradcy, eksperta, ich ewentualna współpraca? 

 

5. Uproszczona dokumentacja – jaka, jak? 

 

6. Małe gospodarstwa – jakie gospodarstwa, jakie działania? 



Dziękuję za uwagę 


