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1. Przedstawienie pakietów 
rolnośrodowiskowych w kontekście ochrony 
środowiska na terenach wiejskich 

 

2. Prezentacja zmian w intensywności 
ubiegania się o dofinansowania z tytułu 
ochrony środowiska na terenach wiejskich 



 

Ochrona środowiska na terenach wiejskich  
uzależniona jest od wielkości rekompensat 

związanych ze zmniejszeniem intensywności 
produkcji. 

 

 



1. Analizowano realizację pakietów rolnośrodowiskowych (RS) w 
ramach PROW 2007 2013.  

 

2. Analizie poddano wielkości środków przeznaczanych na 
realizację pakietów z uwzględnieniem zmian w ubieganiu się 
o możliwość korzystania z działania RS.  

 

3. W badaniu wykorzystano informacje o liczbie i kwocie 
złożonych wniosków oraz liczbie i kwocie wydanych decyzji 
w ramach działania  „Program rolnośrodowiskowy PROW 
2007-2013„ generowanych przez ARiMR. 



 

1.  ograniczenie bioróżnorodności 

2.  zanieczyszczenie wód 

3.  zanieczyszczenie powietrza 

4.  degradacja gleb 

5. niekorzystne zmiany w krajobrazie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Górka, 2007, „Analiza skuteczności…” 

Rozwój inwestycji w 
ochronę środowiska 

Instrumenty 
prawne 

Instrumenty 
ekonomiczne 

Rozwiązania 
organizacyjno-
instytucjonalne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Górka, 2007, „Analiza skuteczności…”, 
Małachowski, 2007, „Gospodarka a środowisko…” 

Instrumenty  wdrażania polityki ekologicznej 

Bezpośrednie Pośrednie 

Akty prawne 
Przepisy szczegółowe 

Podatki 
Opłaty 
Subwencje 
Bodźce finansowe 
Odszkodowania 
Ubezpieczenia 
ekologiczne 



Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów 
wiejskich: 

1. przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych 

siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie 

różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, 

2. promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, 

3. odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, 

4. ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich 

i lokalnych odmian roślin uprawnych. 

 



 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone: 

 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne: 

 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone: 

 Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza 

obszarami Natura 2000 

 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na 

obszarach Natura 2000 

 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: 

 Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie: 

 Pakiet 8. Ochrona gleb i wód: 

 Pakiet 9. Strefy buforowe - miedze śródpolne. 

 
 



2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba złożonych wniosków 21726 37395 65664 88690 116240 120173

Liczba wydanych decyzji 20555 36408 63659 86356 113673 107897
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wnioskowana kwota pomocy 184,40 369,14 776,49 1123,83 1507,99 1645,97

Kwota wydanych decyzji 169,20 346,11 727,27 1074,96 1439,28 1294,37
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Rok 

Województwo o 
największej ilości 

składanych 
wniosków/ilość 

składanych 
wniosków 

Kwota wydanych 
decyzji w mln PLN 

Województwo o najmniejszej 
ilości składanych wniosków/ 
ilość składanych wniosków 

Kwota wydanych 
decyzji  w mln PLN 

2008 lubelskie /2335 13,64 opolskie/227 1,89 

2009 lubelskie/4206 29,57 opolskie/433 4,63 

2010 lubelskie/7825 61,49 śląskie/818 7,72 

2011 lubelskie/ 11322 96,11 śląskie/1188 12,09 

2012 lubelskie /14802 133,21 śląskie/1621 17,60 

2013 lubelskie/14813 138,87 śląskie/1628 15,83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 



1. Z roku na rok rośnie zainteresowanie 

płatnościami związanymi z ochroną 

środowiska. 

2. Rolnicy chętniej dbają o stan środowiska 

naturalnego kiedy otrzymują z tego tytułu 

wymierne korzyści. 

3. Płatności rolnośrodowiskowe stanowią bodziec 

do prośrodowiskowych działań rolników. 




