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Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 r.
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku zakłada wprowadzenie między innymi powiązania
otrzymywania płatności bezpośrednich w oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów,
nie tak jak dotychczas w oparciu o zasadę wzajemnej zgodności realizowanych działań z ustalonymi na
poziomie przepisów UE szczegółowymi wymaganiami.
Zgodnie z zawartymi w Planie Strategicznym
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027 zasadami przyznawania płatności
dla gospodarstw rolnych, będą one
uzależnione od spełnienia norm i wymogów
tzw. warunkowości.

System warunkowości

System Warunkowości
Warunkowość oparta jest na zbiorze przepisów, które będą musiały być przestrzegane
w gospodarstwie jako minimalne normy i wymogi. Warunkowość składa się z:
• podstawowych wymogów w zakresie zarządzania (Statutory Management
Requirements SMR) oraz
•

norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Good
Agricultural and Environmental Condition – GAEC);

które zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2021/2115.
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System Warunkowości
W ramach Planu zakłada się wdrożenie wymogów podstawowych w zakresie
zarządzania (SMR) i norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DKR,
ang. GAEC).
Zostanie to osiągnięte poprzez połączenie dotychczasowych z nowymi, ulepszonymi
normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, a także integrację
niektórych istniejących wymogów w zakresie zazieleniania z warunkowością.
Wszystkie normy DKR i niektóre wymogi SMR dotyczące środowiska, będą miały
znaczący wpływ na kwestie związane z wodą, glebą, różnorodnością biologiczną,
zrównoważonym stosowaniem środków ochrony roślin, ograniczeniem emisji GHG
z rolnictwa oraz jego przystosowaniem do zmian klimatu.
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Warunkowość(2)
➢ Zmiana klimatu (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej)
GAEC 1. Utrzymywanie TUZ w oparciu o stosunek powierzchni TUZ do powierzchni UR na poziomie krajowym. Wskaźnik
ten nie zmniejsza się o więcej niż 5% w porównaniu z rokiem referencyjnym 2018 [Mechanizm analogiczny jak obecnie w
ramach zazielenienia]. Wskaźnikreferencyjny za 2018 r. wynosi 18,33%.

GAEC 2. (NOWA) Ochrona terenów podmokłych i torfowisk od 2025 r. Zakaz przekształcania i zaorywania wyznaczonych
obszarów podmokłych i torfowisk

GAEC 3. Zakaz wypalania gruntów rolnych [Norma bez zmian].
➢ Woda

GAEC 4. Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych Zakaz stosowania nawozów i śor w odległości co
najmniej 3 mod wód powierzchniowych

Warunkowość – normy GAEC
Norma GAEC 2: Ochrona torfowisk i terenów podmokłych
Praktyki w gospodarstwie: Na wyznaczonych obszarach podmokłych i torfowiskach rolnicy
są zobowiązani przestrzegać wymogów, które zostaną doprecyzowane przed wdrożeniem
normy w 2025 roku, po odpowiednim dostosowaniu i zmianach w Planie Strategicznym.
Rok wdrożenia normy: 2025 r.
Uzasadnienie: Głównym celem normy DKR 2 jest ochrona gleb najbogatszych w węgiel, poprzez
ochronę torfowisk i terenów podmokłych. Normą zostaną objęte gleby pochodzenia organicznego
o zawartości materii organicznej ≥ 30% o łącznej miąższości co najmniej 40 cm.
Proponuje się, aby norma ta była realizowana poprzez ochronę:
• torfowisk z czynnym procesem akumulacji węgla oraz częściowo odwodnionych gleb
organicznych znajdujących się obecnie na użytkach rolnych i nie przekształconych dotychczas w
grunty orne;
• mokradeł nietorfowych, nieprzekształconych dotychczas w grunty orne.
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Warunkowość – normy GAEC
Norma GAEC 2: Ochrona torfowisk i terenów podmokłych cd.
Zakres terytorialny: Cały kraj. Rolnicy zobowiązani do przestrzegania warunkowości,
o której mowa w art. 12 rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, którzy w swoim
gospodarstwie będą posiadali grunty wyznaczone jako obszary podmokłe i torfowiska.
Rodzaj rolników, których to dotyczy: Rolnicy podlegający warunkowości, o której mowa
w art. 12 rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, posiadający w swoim
gospodarstwie wyznaczone obszary podmokłe i torfowiska.
Wyjaśnienie wkładu w główny cel praktyki:
Utrzymanie obszarów podmokłych i torfowisk w celu
magazynowania węgla w glebie i zapobiegania emisji
dwutlenku węgla do atmosfery.
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Płatności obszarowe II filar WPR

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne
– art. 70 (1)
▪

Beneficjent: rolnik lub inny beneficjent (posiadacz obszaru przyrodniczego)

▪

Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (stawka 912-1 612 zł/ha) – budżet ok. 237 mln EUR

▪

Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (stawka 912-1 612 zł/ha) – budżet ok. 300 mln EUR

▪

Ekstensywne TUZ na obszarachNatura 2000(stawka 836 zł/ha) – NOWA – budżet ok. 17,5 mln EUR
Wymogi związane z ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, tj. odpowiednia liczba pokosów, ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do
potrzeb ochrony przyrody.

▪

Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (stawka 2 117 zł/ha) – budżet ok. 700 tys. EUR

▪

Bioróżnorodność na gruntach ornych – NOWA – budżet ok 2,8 mln EUR

•

WariantWieloletniepasy kwietne (stawka 3 501zł/ha)
Wysiewmieszanek na gruntach ornych wielogatunkowych (minimum 10 gatunków, wtym roczne i wieloletnie) w formie pasów o szerokości od 3 do 9 mi
powierzchni co najmniej 0,1 ha, a następnie utrzymanie wieloletnich pasów kwietnych.

•

Wariant Ogródki bioróżnorodności(stawka 2 342 zł/ha)
Uprawa roślin przewidzianych do wsparcia w ramach wariantu 1 Interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz roślin
zielarskich i warzywnych określonych w przepisach krajowych, z materiałów pozyskanych z kolekcji banków genów; minimum 20 gatunków, powierzchnia od 0,1 do
0,5 ha

•Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 i Ochrona
cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 - utrzymanie,
zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego stanu ochrony cennych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków, których występowanie jest uzależnione
od prowadzenia działalności rolniczej.
•Wspierane siedliska przyrodnicze: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki
selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże,
torfowiska;
•Wspierane siedliska lęgowe ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, dubelta, kulika
wielkiego, wodniczki, derkacza.
Stawki płatności (w zależności od siedliska) wynoszą od 912 do 1 612 zł/ha.

Trwałość tych siedlisk jest zależna od wykonywania ekstensywnych zabiegów
agrotechnicznych.
W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z
ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności:
• stosowanie odpowiedniej liczby pokosów, • ekstensywny wypas zwierząt,
• dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody.
Zakres wymogów różni się w zależności od przedmiotu ochrony – dostosowany jest do
preferencji zagrożonych gatunków oraz charakteru siedlisk przyrodniczych

EKOSCHEMATY
Ekoschematy to dobrowolne dla rolników systemy płatności za realizację praktyk
korzystnych dla środowiska i klimatu oraz dobrostanu zwierząt, które wykraczają
ponad wymogi określone w warunkowości. Instrument ten został tak zaprojektowany,
aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe, a zarazem zachęcić
rolników do aktywnego zaangażowania się w realizację działań na rzecz ochrony
środowiska i klimatu.

System wsparcia w ramach Planu strategicznego WPR

Retencjonowanie wody na trwałych
użytkach zielonych

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Cele ekoschematu
Zgodnie z Planem Strategicznym wspierane będą zrównoważone metody
gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku, służące ochronie wody,
gleby i powietrza oraz dbaniu o bioróżnorodność
Celem ekoschematu
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych
jest promowanie retencjonowania wody,
a w efekcie poprawa gospodarki wodnej
oraz zachowanie siedlisk hydrogenicznych.
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Cele ekoschematu
Dlaczego realizacja ekoschematu Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych w Polsce jest
uzasadniona:
• Stosunkowo duży udział trwałych użytków zielonych (TUZ), które mają bardzo duże znaczenie
wodo- i glebochronne
• Duży udział na terenach wiejskich obszarów NATURA 2000, które są naturalnymi i półnaturalnymi
ekosystemami zależnymi od rolnictwa i leśnictwa
• Niewielkie zasoby wodne, okresowe deficyty opadów, niskie możliwości akumulowania wody w
glebie
• Potrzeba ochrony siedlisk hydrogenicznych, szczególnie predestynowanych do funkcji retencyjnej,
których kondycja przyrodnicza jest uzależniona od obecności wody,
• Pogłębiające się niekorzystne zmiany w ilości i dystrybucji opadów, co skutkować może dalszym
pogorszeniem się zasobów wodnych, niezbędnych do produkcji rolniczej
• Retencjonowanie wody przyczyniania się do zatrzymania i odwrócenia procesu utraty
różnorodności biologicznej, wzmacnia usługi ekosystemowe oraz ochronę siedlisk i krajobrazów
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Opis interwencji
Podjęta w ramach interwencji ochrona zasobów wodnych poprzez zatrzymywanie wody na
gruntach rolnych i przeciwdziałanie jej spływom przyczyni się do poprawy gospodarki wodnej na
obszarach wiejskich.
• Płatność przyznawana będzie rolnikom udostępniającym trwałe użytki zielone na cele
związane z retencjonowaniem wody w miejscach, gdzie w okresie wegetacyjnym w danym
roku faktycznie wystąpiły zalania – podtopienia.
•

Wskazana interwencja promować będzie retencjonowanie wody, a także przyczyni się
do poprawy gospodarki wodnej oraz zachowania siedlisk hydrogenicznych

•

Wdrożenie ekoschematu opierać się będzie na monitoringu satelitarnym.

•

Szacuje się, że w ramach tego ekoschematu wsparte zostanie corocznie ok. 315 tys. ha
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Opis interwencji
• Poprzez możliwość zrekompensowania w ramach tej interwencji ewentualnych strat
produkcyjnych spowodowanych przez zalania/podtopienia – rolnicy gospodarujący
na TUZ w sposób ekstensywny będą w mniejszym stopniu zmuszeni (w celu
zapewnienia paszy dla zwierząt) do podejmowania działań zmierzających do
osuszania terenu.
• Interwencja będzie stanowić kontynuację
analogicznego jednorocznego działania
wdrażanego w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW w 2022
r.

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Opis interwencji
Wsparcie ograniczone do gruntów objętych
PŁATNOŚCIAMI wg PROW 2014-2020:
• zobowiązaniem w ramach pakietów Działania
rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW
2014-2020:
o Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach Natura 2000 lub
o Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami
Natura 2000
(poza wariantem 4.3. oraz 5.3. Murawy)
• działaniem Rolnictwo ekologiczne (TUZ-y
ekologiczne) PROW 2014-2020.

PŁATNOŚCIAMI z WPR 2023-2027:
• Interwencje z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich:
o Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych
gatunków na obszarach Natura 2000,
o Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych
gatunków poza obszarami Natura 2000,
o Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na
obszarach Natura 2000
• ekoschematem Rolnictwo ekologiczne (TUZ-y
ekologiczne)
• ekoschematem Ekstensywne użytkowanie TUZ
z obsadą zwierząt

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych
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Wymagania w ramach interwencji

Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie na trwałych użytkach zielonych
zalania lub podtopienia, zdefiniowanego jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na
poziomie przynajmniej 80%, w okresie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej
12 następujących po sobie dni.
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Warunki kwalifikowalności
•

Beneficjent ekochematu: rolnik aktywny zawodowo

1. Beneficjent jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej
Polskiej i prowadzi działalność rolniczą
2. Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego
wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w
przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt,
minimalna kwota płatności bezpośrednich, która może zostać im wypłacona wynosi co
najmniej 200,00 euro.
3. Działka deklarowana do wsparcia o minimalnej powierzchni 0,1 ha, musi być położona na
gruntach będących kwalifikującymi się hektarami
Przyznanie wsparcia w ramach ekoschematu Retencjonowanie wody na trwałych
użytkach zielonych nie powoduje odmowy pozostałych płatności do obszaru objętego tym ekoschematem.

Np. jeżeli na działce objętej interwencją Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 wystąpią
warunki skorzystania z ekoschematu Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych i rolnik zawnioskuje o ten ekoschemat,
do tej działki mogą być przyznane obydwie płatności, przy spełnieniu wszystkich wymogów – w pełnej kwocie.
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Wykaz odpowiednich GAEC oraz SMR
Lista odpowiednich obowiązkowych norm krajowych
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych w ramach ekoschematu
wykracza ponad praktyki Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
DKR1

Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o stosunek powierzchni
trwałych użytków zielonych do powierzchni użytków rolnych na poziomie
krajowym. Ten stosunek nie może spaść o więcej niż 5% w porównaniu z rokiem
referencyjnym 2018

DKR2

Ochrona terenów podmokłych i torfowisk (zakaz zaorywania terenów

podmokłych i torfowisk)
DKR 9

Zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych wyznaczonych
jako cenne na obszarach Natura 2000
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Wykaz odpowiednich GAEC oraz SMR
Powiązanie między GAEC, SMR, krajowymi wymogami, a ekoschematem
Zaburzenie stosunków wodnych stanowi jedną z przyczyn degradacji wielu siedlisk przyrodniczych i
niekorzystnie wpływa na bioróżnorodność.
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych w ramach ekoschematu wykracza ponad wymogi
podstawowe:
SMR 3

Ochrona dzikiego ptactwa
(Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7): art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b),
art. 4 ust. 1, 2 i 4.)

SMR 4

Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7): art. 6 ust. 1 i 2)

Na powierzchniach TUZ objętych ekoschematem muszą być jednocześnie realizowane zobowiązania
przyrodnicze PROW 2014-2020 lub interwencje środowiskowe WPR 2023-2027 lub ekoschemat Rolnictwo
ekologiczne
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Zakres i opis wsparcia
Płatność roczna przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych
objętych ekoschematem.
Szacowana stawka: 63,15 Euro/ha.
W przypadku większego zainteresowania ekoschematem faktyczna wypłacona stawka
może być niższa. W sytuacji większego zainteresowania ekoschematami niż
zaplanowano, w przypadku realizacji co najmniej dwóch lub większej ilości
ekoschematów na tej samej powierzchni (działce), redukcja stawki planowanej będzie
zastosowana w pierwszej kolejności w stosunku do kolejnych ekoschematów tak, żeby
stawka w pełnej wysokości była przyznawana co najmniej za
jeden ekoschemat o najwyższej stawce.

.

Planowany budżet działania

Na podstawie : „Sprawozdanie dotyczące planu strategicznego WPR z 2021 r”
PL - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Wersja 1.1
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Dziękuję za uwagę

