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2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych [skrót: gospodarstwa 
niskotowarowe  lub WGN], 3. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) [skrót: wsparcie dla 
ONW lub ONW], 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
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Jednostce Wielkości (ang. ESU) 
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IDI Indywidualne wywiady pogłębione (Individual in-Depth Interview) 

IERiGś–PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej – Państwowy 
Instytut Badawczy 

IRWiR PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

IUNG–PIB Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 
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MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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1. OPIS SYNTETYCZNY OCENY EX POST PROW 2004–2006 

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 był najwi ększym programem 
wspieraj ącym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce realizowanym z 
funduszy unijnych zaraz po wst ąpieniu do UE. Na działania programu zaplanowano 
kwotę 3592,4 mln euro, z czego wydatkowano 3590,6 mln euro, czyli realizacja sięgnęła 
aŜ 99,95%. Program ten przewidziano na pierwsze dwa i pół roku członkostwa Polski w 
UE (od maja 2004 do grudnia 2006 r.), ale zgodnie z unijną zasadą n+2 (tj. dwa lata po 
skończeniu programu) realizowano go do końca 2008 r. Program ten był zatem 
odpowiednikiem siedmioletniego PROW 2000–2006 realizowanego w „starych” krajach 
członkowskich UE.  

PROW 2004–2006 stanowił integraln ą i waŜną część Wspólnej Polityki Rolnej UE 
oraz polityk pokrewnych.  Skoordynowany był zarówno z politykami wspólnotowymi, 
jak i krajowymi, zwłaszcza z polityką regionalną, polityką konkurencji, polityką 
zatrudnienia i ochrony środowiska. Mimo iŜ PROW 2004–2006 był tylko częścią polityki 
wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, to odgrywał w niej kluczową rolę. 
Dzięki temu, Ŝe beneficjentami PROW 2004–2006 byli rolnicy, a nie inne osoby 
i podmioty działające na wsi (uwaga ta nie dotyczy Pomocy Technicznej), moŜna uznać, 
Ŝe mieli oni duŜy wpływ i motywację, aby poprawić sytuację w swoim miejscu pracy 
(rolnictwie) i miejscu zamieszkania (na wsi).  

Ocena ex post PROW 2004–2006 była pewnym novum i wy zwaniem badawczym. 
Oceniając przebieg i efekty PROW 2004–2006, naleŜało wziąć pod uwagę m.in.: 
stosunkowo krótki okres realizacji programu (to utrudniało identyfikację i ocenę 
wszystkich jego efektów), nakładanie się róŜnych działań i programów wdraŜanych na 
wsi w tym samym czasie, a takŜe konieczność „uczenia się” sposobów wdraŜania 
działań PROW 2004–2006, zarówno przez jego beneficjentów, jak i instytucje 
zaangaŜowane w realizację PROW. Sam proces ewaluacji teŜ zawierał elementy 
„uczenia się”, gdyŜ w Polsce przeprowadzano dotychczas tylko jedną ewaluację ex post 
programu adresowanego do obszarów wiejskich na podobnych zasadach (tj. ocenę ex-
post SAPARD-u). Ocenę PROW przeprowadzono zgodnie z dobrymi praktykami 
ewaluacyjnymi i odpowiednimi dokumentami. NaleŜały do nich Wytyczne (2000) i Nota 
Informacyjna (2008), które ściśle określały zasady przeprowadzania ewaluacji dla 
PROW wdraŜanych między 2000 a 2006 r. Doświadczenia i zgromadzone dobre 
praktyki związane z planowaniem, zarządzaniem, wdraŜaniem, monitorowaniem i 
ewaluacją PROW 2004–2006 mogą być wykorzystane w realizacji podobnych 
programów w przyszłości. 

Cele strategiczne PROW 2004–2006, czyli poprawa kon kurencyjno ści gospodarki 
rolno- Ŝywno ściowej i zrównowa Ŝony rozwój obszarów wiejskich w znacz ącym 
stopniu osi ągni ęto dzi ęki wydatkowanym funduszom programu. Najwięcej środków 
finansowych programu przeznaczono na realizację działania: Wspieranie działalności 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW (27% 
środków PROW). Na drugim miejscu znalazło się działanie: Dostosowywanie 
gospodarstw do standardów UE (17,7%), a na trzecim: Renty strukturalne (15,2%). 
Najmniej środków przeznaczono na działanie: Grupy producentów rolnych (0,2%). 
Znaczna część środków PROW 2004–2006 (20,86%), przeznaczono na uzupełnienie 
płatności obszarowych.  

Dzięki elastycznemu reagowaniu na zapotrzebowanie benef icjentów konkretnych 
działań zapewniono wysok ą absorpcj ę środków i wy Ŝszą skuteczno ść PROW 
2004–2006. Przed wstąpieniem Polski do UE powaŜnie obawiano się, czy środki 
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z programów unijnych, w tym PROW 2004–2006, nie natrafią na barierę popytu, ze 
względu na wysokie wymagania stawiane beneficjentom. Stąd w trakcie realizacji 
PROW 2004–2006 starano się realokować środki programu między poszczególnymi 
działaniami, odzwierciedlając realne zapotrzebowanie na te działania, co zwiększało 
stopień wykorzystania środków finansowych oraz skuteczność PROW. Dokonano 
dziesięciu zmian budŜetu, a łączna kwota dokonanych realokacji środków finansowych 
wyniosła 603 083 197,43 euro. Stanowiło to 16,8% kwoty pozostającej w dyspozycji 
programu. Z tego ok. 73,5% przypadało na działanie: Dostosowanie gospodarstw 
rolnych do standardów UE. Największe przekroczenie zaplanowanych wydatków, w 
stosunku do wyjściowej wersji budŜetu wystąpiło w przypadku działań: Dostosowanie 
gospodarstw rolnych do standardów UE i Wsparcie gospodarstw niskotowarowych, a 
niepełne wykorzystanie w przypadku działania: Wspieranie grup producentów rolnych, 
Zalesienia gruntów rolnych i Wspieranie działalności gospodarczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 

Skuteczno ść ekonomiczna poszczególnych działa ń zaleŜała od: wielko ści 
funduszy na nie przeznaczonych, celów, na jakie zos tały spo Ŝytkowane, rodzaju 
wykorzystywanych instrumentów oraz liczby beneficje ntów. Jeśli chodzi o 
relatywną wielkość funduszy, to zarówno na poziomie kraju, jak i poszczególnych 
województw pojedyncze działania stanowiły w większości zaledwie niecały procent 
wojewódzkich PRB i krajowego PKB. Największe wsparcie na pojedyncze działanie na 
poziomie krajowym wyniosło 0,38% PKB, i było to wsparcie dla ONW, a najmniejsze 
wyniosło 0,003% PKB i było przeznaczone na grupy producentów rolnych. Jeśli chodzi o 
charakter działań, to z ekonomicznego punktu widzenia były one realizowane w formie 3 
rodzajów instrumentów: transferów bezpośrednich (renty strukturalne, wsparcie dla 
gospodarstw niskotowarowych, wsparcie dla grup producentów rolnych), subsydiów 
obszarowych (wsparcie dla ONW, programy rolnośrodowiskowe, zalesianie), subsydiów 
inwestycyjnych (dostosowanie do standardów UE). Ze względu na sposób 
wydatkowania funduszy w ramach kaŜdego działania moŜna je podzielić na: „w 
przewaŜającym stopniu inwestycyjne”, do których naleŜą dostosowanie do standardów 
UE (100%) i gospodarstwa niskotowarowe (wg opinii beneficjentów 64% środków w 
ramach tego działania przeznaczono na inwestycje). Następnie są działania „w 
przewaŜającym stopniu konsumpcyjne”, do których naleŜą renty strukturalne (wg opinii 
beneficjentów 94% środków przeznaczono na konsumpcję). Pozostałe działania są 
„mieszane” i naleŜą tu wsparcie dla ONW (beneficjenci deklarowali 34% wydatków na 
inwestycje i 20% na konsumpcję), programy rolnośrodowiskowe (wg beneficjentów 44% 
na inwestycje i 19% na konsumpcję), zalesianie (30% na inwestycje i 13% na 
konsumpcję) oraz grupy producentów rolnych (wydatkowane na pokrycie kosztów 
załoŜenia i funkcjonowania grupy).  

Najbardziej pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy m iały w pierwszej kolejno ści 
te działania, które koncentrowały si ę na inwestycjach, a w drugiej te, na które 
przeznaczono najwi ększe fundusze. Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia 
inwestycji były działania jednoznacznie sformułowane jako subsydia inwestycyjne, z 
kolei transfery bezpośrednie i subsydia obszarowe charakteryzowały się większą 
swobodą wydatkowania i stąd tylko w ograniczonym stopniu miały charakter 
inwestycyjny. Do działań najbardziej skutecznych w generowaniu wzrostu 
gospodarczego naleŜały ze względu na swój charakter inwestycyjny DSU (wzrost PKB 
o 0,73%) i WGN (wzrost PKB o 0,43%) a ze względu na duŜe środki równieŜ wsparcie 
dla ONW i renty strukturalne (oba generowały wzrost o 0,07% PKB).  
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Z wyników zastosowania modelu RegPOL wynika mi ędzy innymi, Ŝe najbardziej 
efektywne w generowaniu wzrostu gospodarczego były działania 
w przewa Ŝającym stopniu inwestycyjne i obni Ŝające koszty gospodarowania. 
Najbardziej korzystną relację nakładów (środków finansowych przekazanych 
beneficjentom w ramach działania) do korzyści (w postaci uzyskanego dzięki niemu 
wzrostu gospodarczego) wykazywały kolejno działania: WGN (wskaźnik korzyści do 
nakładów wyniósł 3,29), DSU (wskaźnik efektywności 2,89) oraz wsparcie dla grup 
producentów rolnych (0,60). 

Regionalny rozkład wsparcia w ramach PROW 2004–2006  wskazuje, Ŝe najwi ęcej 
środków wydatkowanych w ramach programu trafiło do s tosunkowo ubo Ŝszych 
i rolniczo-wiejskich rejonów Polski . Dotyczy to województw tzw. „ściany wschodniej” i 
północno-wschodniej części woj. mazowieckiego, ale takŜe do części powiatów w 
województwach charakteryzujących się wysoką kulturą rolną (w Wielkopolsce i w woj. 
kujawsko-pomorskim) – mapa 1.1. Mimo Ŝe w wartościach absolutnych największe 
wsparcie uzyskało województwo mazowieckie (1857,33 mln zł, 0,91% PRB), relatywnie 
do swojego PRB największe wsparcie uzyskały województwa: podlaskie (4,51% PRB), 
warmińsko-mazurskie (2,42% PRB), lubelskie (2,33% PRB), kujawsko-pomorskie 
(2,01% PRB) i świętokrzyskie (1,90% PRB). Najmniejsze relatywnie wsparcie uzyskały 
województwa: śląskie (0,13%) i dolnośląskie (0,49%).  

Zatem spośród województw, które zyskały relatywnie największe wsparcie większość 
wyraźnie była w przewaŜającym stopniu wiejska (predominantly rural) i rolnicza 
(predominantly agricultural).  

Mapa 1.1. Całkowite zestawienie wydatków na realiza cję Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004–2006 w podziale na biura pow iatowe ARiMR (w mln zł) 
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Generalnie wpływ PROW 2004–2006 na gospodark ę Polski, chocia Ŝ był niedu Ŝy, to 
jednak ogólnie pozytywny.  Całe wsparcie na PROW 2004–2006 wyniosło w skali kraju 
1,2% PKB (liczonego średnio w latach 2004–2006). Biorąc pod uwagę, Ŝe adresowane 
ono było do stosunkowo niewielkiej części populacji w kraju (rolników – beneficjentów 
PROW), to wsparcie to moŜna uznać za znaczące. Dzięki temu PROW przyczynił się do 
wzrostu gospodarczego, zwiększenia dochodów ludności wiejskiej oraz zwiększenia 
zatrudnienia ludności wiejskiej, nie powodując przy tym presji inflacyjnej, a takŜe 
stwarzając zachętę do pozostania w bardziej wiejsko-rolniczych obszarach Polski – 
rysunek 1.1.  

Rysunek 1.1. Oddziaływanie PROW 2004–2006 na zmienn e makroekonomiczne, 
(skumulowane, długookresowe, zmiana w %)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL  
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i dolnośląskie – rysunek 1.2. Ponadto największy wzrost realnych dochodów odczuły 
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i lubelskie. Te 
same województwa odczuły teŜ największy wzrost zatrudnienia ludności wiejskiej 
w sektorach pozarolniczych, do których naleŜały głównie: budownictwo, sektor 
energetyczny, kopalnictwo i sektory usługowe związane z turystyką (hotele i restauracje 
i obsługa nieruchomości). Mimo wzrostu zatrudnienia praktycznie znikomy był wpływ 
PROW 2004–2006 na stopę bezrobocia, która zmieniła się zaledwie o –0,1%. 

Ogólnie mo Ŝna stwierdzi ć, Ŝe PROW 2004–2006 jako program zaledwie kilkuletni 
nie mógł zasadniczo zmieni ć poziomu populacji wiejskiej, jednak przyczyniał si ę w 
pewnym stopniu do wzmocnienia procesów jej stabiliz acji . Przekrój wiekowy 
beneficjentów był bardzo zbliŜony do rozkładu w całej populacji, z tendencją 
wzmacniania młodszego pokolenia, przez co program przyczyniał się do zachowania 
zrównowaŜonej struktury wiekowej. Ponadto, odsetek męskiej i Ŝeńskiej populacji 
beneficjentów odzwierciedlał strukturę charakterystyczną dla całej populacji, przez co 
program przyczyniał się do zrównowaŜonej struktury populacji pod względem płci. Jeśli 
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chodzi zaś o depopulację obszarów wiejskich, to w skali kraju ona nie następowała. Zaś 
występowanie takich procesów w niektórych, głównie peryferyjnych ośrodkach związane 
jest w największej mierze z kwestią duŜej odległości tych obszarów od ośrodków 
miejskich i z drugiej strony silnego przyciągania stref podmiejskich. PROW nie mógł 
mieć wpływu na zmianę tej silnej tendencji występującej od wielu lat. 

Rysunek 1.2. Regionalne zró Ŝnicowanie wzrostu gospodarczego województw na skute k 
oddziaływania PROW 2004–2006 (skumulowane, długookr esowe, zmiany w %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL 

Wpływ PROW 2004–2006 na zatrudnienie na obszarach w iejskich i innych 
sektorach gospodarki zwi ązanych z rolnictwem i wsi ą był mały, ale pozytywny . 
Mała skala wpływu nie wynikała z braku efektywności programu, lecz konstrukcji działań. 
Od początku nie były one nakierowane na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. 
Ponadto skala udzielonej pomocy związanej z zatrudnieniem (mierzona liczbą 
beneficjentów np. rent strukturalnych) nie dawała szans na rozwiązanie tak duŜych 
problemów jak zmniejszenie bezrobocia gdzie chodzi o znalezienie zatrudnienia dla ok. 
1 mln osób. 

Warto podkreślić jednak, Ŝe program wzmacniał ogólną tendencję widoczną na wiejskim 
rynku pracy, tj. zwiększenia wskaźnika zatrudnienia na wsi z 47% do ponad 49% (wg 
GUS), zwłaszcza w grupie ludzi młodych do 25 lat. Atrakcyjność i moŜliwości 
zatrudnienia na wsi uległy wzmocnieniu, w czym udział miał m.in. PROW 2004–2006. 
Wykorzystany w badaniach model RegPOL wykazał, Ŝe w wyniku działań PROW 2004–
2006 zatrudnienie ludności wiejskiej wzrosło o 0,8%, co zwaŜywszy na krótki okres 
wdraŜania programu uznać naleŜy za zmianę odczuwalną. Działania programu miały teŜ 
wpływ o charakterze mnoŜnikowym na inne działy związane z rolnictwem, co w sumie 
dało łączny efekt wzrostu zatrudnienia o 1,64%. Ten wpływ był najsilniej odczuwalny w 
województwach o charakterze wiejskim i rolniczym, np. woj. podlaskie, warmińsko-
mazurskie 8%, 06, i kujawsko-pomorskie. Jest to teŜ istotny rezultat w warstwie działań 
sprzyjających poprawie spójności terytorialnej, co jest waŜnym celem PROW 2004–2006 
i ogólnie polityki UE. 
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Wraz z integracją europejską dochody rolników polskich w coraz większym stopniu 
zaleŜą od transferów do rolnictwa, podobnie jak kształtuje się to w krajach UE–15. W 
latach 2004–2006 główne strumienie obejmowały jednolite płatności obszarowe wraz z 
uzupełniającą płatnością obszarową, PROW 2004–2006 oraz Sektorowy Program 
Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich na lata 2004–2006. W układzie tym PROW 2004–2006 stanowił ok. 
21% transferów do rolnictwa. 

W okresie realizacji Programu zaobserwowano wyra źny efekt konwergencji 
poziomów dochodów rolniczych w porównaniu z poziome m dochodów średnio w 
kraju i w działach pozarolniczych . W strukturze ludności wiejskiej najbardziej 
poprawiły się wskaźniki dochodów ludności rolniczej, na którą nakierowane były 
działania PROW. O ile dochody rodzin rolniczych w Polsce w 2003 r. wynosiły ok. 70% 
średniego dochodu gospodarstw domowych ogółem, o tyle w 2007 r. wskaźnik parytetu 
dochodów rodzin rolniczych sięgnął 91%, zmniejszając wydatnie róŜnice dochodów 
rodzin rolniczych i gospodarstw domowych ogółem, narastające od 1995 r. Tendencje te 
znajdują teŜ potwierdzenie w badaniach Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa 
Eurostatu oraz wynikach FADN dla Polski. Poprawa sytuacji dochodowej rolnictwa i 
pośrednio ludności rolniczej w naszym kraju była rezultatem wielu działań, 
uruchomionych dzięki członkostwu Polski w UE, w tym zwłaszcza płatności 
bezpośrednich. JednakŜe, szacunkowo ponad 1/5 efektów dochodowych tych działań 
przypisać moŜna działaniom PROW 2004–2006 (21,27%). Jeśli chodzi o wartość 
transferów finansowych do rolnictwa, to działanie ONW miało największe znaczenie po 
jednolitych płatnościach obszarowych (Filar I WPR). Za pozytywny fakt naleŜy uznać, Ŝe 
najsilniejszy efekt dochodowy tego działania zanotowano w Małopolsce i na Pogórzu, 
gdzie dysparytet dochodów był największy. 

PROW 2004–2006 jako cało ść miał umiarkowany wpływ na proces urynkowienia 
gospodarstw rolnych . Wynika to z dwubiegunowego charakteru i celów działań 
objętych realizacją Programu tj. poprawy efektywności gospodarowania z jednej strony 
i aspektów środowiskowych z drugiej. Analizy pokazują, Ŝe proces intensyfikacji 
produkcji i poprawy efektywności w gospodarstwach korzystających z PROW 2004–
2006 (jako całości) był nieco niŜszy niŜ w wypadku pozostałych gospodarstw. 

Spośród działań PROW 2004–2006 najbardziej prorynkowy charakter, w świetle 
przeprowadzonych analiz, miało wspieranie grup producentów rolnych, bowiem 
wówczas w największym stopniu osiągnięto postawione cele w postaci wzrostu 
wydajności produkcji lub poprawy pozycji rynkowej. Jednak z uwagi na niewielkie 
zainteresowanie GPR jego wpływ na zmiany w ujęciu krajowym był niewielki. Drugim 
działaniem o pozytywnie oddziaływującym na proces urynkowienia było dostosowanie 
gospodarstw do standardów UE. Wzrost efektywności tych gospodarstw znajduje 
potwierdzenie nie tylko w danych ankietowych, ale w postaci wskaźników FADN, takich 
jak: wzrost produkcji, sprzedaŜy i wydajności pracy. 

Zmiany strukturalne w rolnictwie z reguły zachodzą bardzo powoli, gdyŜ ich rytm 
wyznaczają często zmiany generacyjne, np. rezygnacja z czynnego Ŝycia zawodowego 
i przekazanie gospodarstwa rolnego dzieciom. PROW 2004–2006 realizowano 
w okresie stabilizacji polskiej gospodarki, co doda tkowo nie sprzyjało szybkim 
zmianom strukturalnym w rolnictwie, gdy Ŝ towarzyszyło jej stosunkowo wysokie 
bezrobocie, wi ęc w wielu regionach pracuj ący w rolnictwie mieszka ńcy wsi mieli 
trudno ści ze znalezieniem pozarolniczych miejsc pracy . Podstawową słabością 
polskiego rolnictwa jest struktura obszarowa (powierzchnia 90% gospodarstw nie 
zapewnia wystarczającej dochodowości), wiekowa (wysoki średni wiek kierownika 
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gospodarstwa i duŜy odsetek osób powyŜej 60. roku Ŝycia), zatrudnienia (zbyt duŜy 
odsetek ludności wiejskiej pracuje w rolnictwie), struktura towarowa produkcji (zbyt mało 
produkcji sprzedawanej). Działania PROW 2004–2006 odnosiły się do tych problemów, 
ale skala wsparcia oraz ograniczone spektrum działań nie umoŜliwiały dokonania 
wszystkich niezbędnych przemian strukturalnych w rolnictwie. Jednocześnie z 
przeprowadzonych analiz pogłębionych wynika, Ŝe niektóre przyjęte rozwiązania PROW 
2004-2006 przynosiłyby więcej korzyści, gdyby towarzyszyły im dodatkowe działania 
uzupełniające. Przykładem jest oddziaływanie PROW 2004-2006 na strukturę 
zatrudnienia, gdzie działanie renty strukturalne zachęcało do rezygnacji z zatrudnienia w 
rolnictwie jednakŜe nie proponowano beneficjentom innej alternatywy niŜ wcześniejsza 
emerytura, zwiększając tym samym długookresowe, sztywne obciąŜenia socjalne.  

PROW 2004-2006 poprzez wdro Ŝenie Programu rolno środowiskowego stworzył 
szanse odbudowywania glebowej substancji organiczne j, redukcj ę zagro Ŝeń 
powodowanych erozj ą, a takŜe zanieczyszczeniem gleb i ich zag ęszczeniem . 
MoŜliwości takie zawarto w pakietach: Rolnictwo zrównowaŜone, Rolnictwo ekologiczne, 
Utrzymanie łąk ekstensywnych, Utrzymanie pastwisk ekstensywnych, Ochrona gleb i 
wód, czy wreszcie Strefy buforowe. Głównym efektem wdroŜenia PRŚ jest 
ekstensyfikacja rolnictwa (pakiety: rolnictwo ekologiczne i zrównowaŜone) i w jej efekcie 
zmniejszenie presji na zasoby środowiska (gleba, wody), a w znacznie mniejszym 
stopniu ochrona cennych siedlisk (zachowanie ekstensywnych łąk i pastwisk). 

Finansowane z PROW 2004–2006 wsparcie w ramach Programu Rolnośrodowiskowego 
obejmowało powierzchnię blisko 1,4 mln ha (ok. 9% ogólnej powierzchni uŜytków 
rolnych), uczestniczyło w nich ok. 78 tys. rolników realizujących ponad 83 tys. projektów 
(pakietów rolnośrodowiskowych). Gospodarstwa realizujące pakiety rolnośrodowiskowe 
stanowiły zatem powaŜną część polskiego rolnictwa. Mimo rozproszenia 
terytorialnego pakietów przyrodniczych, mo Ŝna oczekiwa ć, Ŝe róŜnorodno ść 
biologiczna została utrzymana przynajmniej na wyj ściowym poziomie, aczkolwiek 
brak na to bezpo średnich dowodów, gdy Ŝ przed rozpocz ęciem zabiegów 
ochronnych nie przeprowadzono inwentaryzacji chroni onych zasobów . 

Realizacja PROW odbywała się równocześnie z innymi programami słuŜącymi 
wspieraniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Elementy powiązań, ich zakres 
i ewentualnej synergii róŜnorodnych działań ustalono, na podstawie badań ankietowych 
wśród beneficjentów Programu. Stąd wiadomo, Ŝe najcz ęstsz ą dodatkow ą form ą 
wsparcia, z której korzystali beneficjenci PROW 200 4–2006 w okresie jego trwania 
były płatno ści bezpo średnie. Z kolei działaniami, które najcz ęściej były ł ączone 
z innymi formami wsparcia w ramach samego PROW 2004 –2006 był program 
rolno środowiskowy oraz wsparcie dla ONW . Warto podkre ślić, Ŝe w blisko ponad 
60% przypadków osoba przejmuj ąca gospodarstwo w ramach działania renty 
strukturalne była jednocze śnie beneficjentem wsparcia dla młodych rolników w 
ramach SPO Rolny. Łączenie róŜnych źródeł wsparcia dla rolnictwa (PROW 2004–
2006, SPO Rolny, płatności bezpośrednie) było najpowszechniejsze w gospodarstwach 
większych obszarowo i dysponujących stosunkowo duŜym potencjałem produkcyjnym. Z 
takich gospodarstw wywodziła się teŜ większość beneficjentów działania grupy 
producentów rolnych lub dostosowania gospodarstw do standardów UE.  

PROW 2004–2006 wpłyn ął teŜ na tzw. d źwigni ę finansow ą (dodatkowe inwestycje 
niewymagane przez Program, ale uruchomione przez be neficjentów z innych 
źródeł) wzmacniaj ącą efekty Programu . Odsetek beneficjentów PROW 2004–2006, 
którzy dokonywali takich dodatkowych inwestycji jest jednak dość zróŜnicowany. 
Dodatkowe inwestycje finansowane spoza programowych źródeł zadeklarowało 25% 
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beneficjentów dostosowania do standardów UE, 23,7% respondentów z grup 
producenckich, 13,1% beneficjentów działania rolnośrodowiskowego, 11,5% 
beneficjentów wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych i zaledwie 5,8% 
beneficjentów wsparcia dla ONW i 4,6% beneficjentów zalesiania. Większość tych 
dodatkowych inwestycji finansowano ze środków prywatnych. Z tej formy finansowania 
skorzystało: 55,5% respondentów z grup producenckich, 20,5% beneficjentów 
dostosowania do standardów UE i po ok. 15% beneficjentów działania 
rolnośrodowiskowego, wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych oraz wsparcia dla 
ONW. 

WaŜną kwestią w ewaluacji jest ustalenie, co tak naprawdę wniósł Program, czego nie 
było by bez niego (tzw. dodatkowość Programu). Pytanie to sprowadza się do rozwaŜań, 
czy z punktu widzenia procesów wzrostu i rozwoju rolnictwa w Polsce wydatki 
poniesione na działania PROW 2004–2006 to „wartość dodana” czy „strata społeczna”? 
Badania ankietowe przeprowadzone w trakcie przygotowywania niniejszej oceny dają 
tylko częściową odpowiedź na to pytanie, ale są o tyle waŜne, Ŝe pokazują odczucia 
beneficjentów, a to oni najlepiej wiedzą jak potoczyłyby się ich losy, gdyby nie było 
PROW.  

Na pytanie o to, czy gdyby nie było wsparcia z PROW  2004–2006, to beneficjenci 
poszczególnych działa ń podj ęliby si ę realizacji podobnych przedsi ęwzięć, ok. 
jeden na trzech ankietowanych odpowiadał pozytywnie  w przypadku działa ń 
takich jak: wsparcie dla grup producentów rolnych  (36,8% ankietowanych złoŜyło 
taką deklarację), programu rolno środowiskowego  (34% ankietowanych 
odpowiedziało pozytywnie) oraz gospodarstw niskotowarowych  (33,8% 
ankietowanych odpowiedziało pozytywnie). JednakŜe aŜ 73,4% beneficjentów wsparcia 
dla ONW odpowiedziało, Ŝe prowadziłoby rolnicze uŜytkowanie bez wsparcia z PROW 
2004–2006, a niemal, co drugi beneficjent dostosowania do standardów UE 
wprowadziłby dostosowania na własną rękę. Jednak w śród tych beneficjentów 
przewa Ŝała opinia, Ŝe wprowadzenie w Ŝycie tych samych przedsi ęwzięć bez 
PROW 2004–2006 zajęłoby im wi ęcej czasu i byłoby na mniejsz ą skalę.  

Porównuj ąc struktur ę gospodarstw rolnych w Polsce i struktur ę gospodarstw 
kierowanych przez beneficjentów programu PROW 2004– 2006, moŜna stwierdzi ć, 
Ŝe relatywnie cz ęściej z Programu korzystały gospodarstwa średnie i wi ększe, 
a rzadziej takie, których powierzchnia nie przekrac zała 5 ha . Gospodarstwa małe 
(do 5 ha), stanowiące ponad połowę ogólnej liczby gospodarstw w polskich warunkach 
stosunkowo często prowadzone są przez osoby posiadające inne (poza 
gospodarstwem) główne źródło utrzymania. Są to gospodarstwa, w których główny 
dochód stanowi niezarobkowe źródło utrzymania lub praca pozarolnicza. Z tych 
względów zróŜnicowanie rzeczywistej dostępności do środków PROW w zaleŜności od 
wielkości gospodarstwa jest racjonalne i sprzyja jednemu z głównych celów Programu, 
jakim jest wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa 

PROW 2004–2006 został wprowadzony w sposób skuteczn y i stosunkowo 
sprawny.  Przedstawiona w tym Raporcie ocena ex post tego programu zawiera 
dziesiątki ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do pytań ewaluacyjnych 
i poszczególnych działań. Jest to bogaty materiał diagnostyczny, metodologiczny 
i aplikacyjny, pozwalający poprawić skuteczność i efektywność publicznego systemu 
wsparcia, zwłaszcza unijnego, dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.  
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2. WSTĘP 

Hierarchia celów i opis działa ń 

PROW 2004–2006 jest dokumentem operacyjnym, określającym cele, priorytety 
i zasady wspierania zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w pierwszej 
perspektywie finansowej po wstąpieniu do UE. PROW 2004–2006 został zatwierdzony 
decyzją Komisji Europejskiej 6 września 2004 r. W efekcie jego wdraŜania, Polska 
została objęta instrumentami naleŜącymi do II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, tzw. 
środkami towarzyszącymi, do których naleŜały: renty strukturalne, wspieranie 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zalesianie gruntów 
rolnych oraz wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Zakres instrumentów towarzyszących został rozszerzony w Traktacie 
Akcesyjnym z 16 kwietnia 2003 r. o cztery nowe działania: wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych, grupy producentów rolnych, dostosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów UE oraz pomoc techniczna. 

Głównym celem programu był szeroko rozumiany rozwój gospodarczy obszarów 
wiejskich. Ponadto, w programie wyznaczono dwa cele strategiczne, a mianowicie: 

• Cel 1: Poprawę konkurencyjności gospodarki rolno-Ŝywnościowej; 
• Cel 2: ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich. 

Wybór powyŜszych celów uzasadniony został przez MRiRW najbardziej pilnymi 
potrzebami i problemami polskiego rolnictwa w momencie planowania Programu. 
NaleŜały do nich m.in: a) potrzeba poprawy efektywności ekonomicznej i produktywności 
w rolnictwie oraz przemyśle rolno-Ŝywnościowym, b) potrzeba obniŜenia kosztów 
dostosowania się do wymogów rynku i acquis communautaire, c) pogłębiający się 
dysparytet dochodowy w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz pogarszający się 
poziom Ŝycia na wsi, d) potrzeba zachowania pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa 
poprzez ochronę środowiska na obszarach wiejskich, zachowanie róŜnorodności 
biologicznej i krajobrazu. 

W ramach celów strategicznych PROW 2004–2006 sformułowano teŜ cele operacyjne, 
nazywane priorytetami. W ramach strategicznego Celu 1 zdefiniowano Priorytet 1.1 
Zwiększenie efektywności ekonomicznej gospodarstw i realizowano działania: Renty 
strukturalne, Wspieranie gospodarstw niskotowarowych i Grupy producentów rolnych. 
W ramach strategicznego Celu 2 zdefiniowano trzy priorytety. Priorytet 2.1 
Wyrównywanie szans rozwoju obszarów wiejskich, w którego ramach realizowano 
działanie: Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, następnie Priorytet 2.2 Ochrona środowiska i zachowanie walorów 
przyrodniczych obszarów wiejskich, w którego ramach realizowano: Wspieranie 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, Dostosowanie 
gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej oraz Priorytet 2.3. Zwiększenie 
lesistości kraju, w którego ramach realizowano działanie: Zalesianie gruntów rolnych. 
KaŜde działanie charakteryzuje się takŜe celami szczegółowymi przedstawionymi 
poniŜej. 

− Podstawowym celem rent strukturalnych było w polskich warunkach przyśpieszenie 
procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, 
poprawa rentowności gospodarstw oraz zapewnienie dochodu starszym rolnikom. 
Podstawową wysokość renty ustalono na 210% najniŜszej emerytury, lecz w 
określonych warunkach mogła ona zostać zwiększona i maksymalnie wynieść 440% 
najniŜszej emerytury. Beneficjentami działania były osoby w wieku 
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przedemerytalnym, które ukończyły 55 lat, prowadziły działalność rolniczą w 
gospodarstwie, o powierzchni co najmniej 1 ha, przez co najmniej 10 lat 
poprzedzających złoŜenie wniosku o rentę strukturalną i co najmniej przez 5 lat były 
ubezpieczone w KRUS. Renty otrzymało 54 014 rolników. Łączna kwota środków 
wypłaconych w działaniu to 2 083 143 343,94 zł (534 738 110,76 euro). 

− Podstawowym celem wsparcia gospodarstw niskotowarowych było świadczenie 
pomocy finansowej w celu zachowania płynności finansowej gospodarstw o małej 
skali produkcji/dochodu, które jednocześnie nie spełniają kryteriów Ŝywotności 
ekonomicznej. Beneficjentami tego działania byli rolnicy, właściciele gospodarstw 
rolnych uznanych za niskotowarowe (o wielkości ekonomicznej 2–4 ESU), które 
potencjalnie mogą być Ŝywotne. Pomoc polegała na wypłacie premii przez 5 lat, 
w wysokości stanowiącej równowartość 1250 euro rocznie. Wsparcie finansowe 
otrzymało 157 491 beneficjentów. Łączna kwota środków wypłaconych w działaniu 
to: 1 312 692 876,48 zł (340 539 607,72 euro). 

− Podstawowym celem wsparcia w ramach grup producentów rolnych było wsparcie 
procesów konsolidacji tych grup i ich związków, a przez to osiągnięcie poprawy 
zorganizowania rynku produktów rolnych (w wyniku zwiększenia siły przetargowej po 
stronie zgłaszających podaŜ, lepsze dostosowanie asortymentu, jakości i ilości 
produkcji do potrzeb rynku oraz zwiększenie odpowiedzialności producentów za 
podejmowane decyzje produkcyjne). Udzielane za pośrednictwem ARiMR wsparcie 
finansowe kierowane było wyłącznie do grup wpisanych do rejestrów prowadzonych 
przez marszałków województw pomiędzy 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2006 r. 
Dofinansowanie grupy mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów zakładania 
i funkcjonowania grup w ciągu pierwszych pięciu lat ich istnienia. Wysokość pomocy 
wynosiła: 

• 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej stanowiącej równowartość 
w złotych do sumy 1 mln euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, 
czwartym i piątym roku; 

• 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej 
równowartość w złotych powyŜej sumy 1 000 000 euro odpowiednio 
w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.  

Wysokość wsparcia nie mogła przekroczyć: w pierwszym i drugim roku – 100 000 
euro, w trzecim roku – 80 000 euro, w czwartym roku – 60 000 euro, w piątym roku – 
50 000 euro. Wsparcie otrzymało 79 grup producentów rolnych. Łączna kwota 
wypłaconych w programie środków to 24 197 486,71 zł (6 373 266,50 euro). 
 

− Podstawowym celem wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania było zahamowanie depopulacji obszarów ONW, 
podtrzymanie ich Ŝywotności oraz przeciwdziałania degradacji ekologicznej terenów 
rolniczych (zwłaszcza górskich, podgórskich oraz połoŜonych we wschodniej 
i północno zachodniej części kraju). Wysokość stawek dopłat do 1 ha była 
zróŜnicowana w zaleŜności od typu ONW. Dopłaty otrzymało 607 114 gospodarstw 
w 2004 r., 691 860 w 2005 r. i 705 721 w 2006 r. Łączna kwota środków 
wypłaconych w działaniu to 3 690 689 193,79 zł (943 414 343,28 euro). 

− Podstawowym celem wsparcia przedsięwzięć rolnośrodowiskowych było 
zapobieganie pogarszania stanu środowiska naturalnego i walorów przyrodniczych 
obszarów wiejskich. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt polegało na dobrowolnej realizacji przez rolnika działań, które 
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przyczyniały się do promocji systemów produkcji rolniczej zgodnych z wymogami 
ochrony środowiska oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. 
W ramach PROW 2004–2006 rolnik mógł podjąć się wdraŜania od jednego do trzech 
z następujących pakietów: 

• Rolnictwo zrównowaŜone (S01); 
• Rolnictwo ekologiczne (SO2); 
• Utrzymanie łąk ekstensywnych (P01); 
• Utrzymanie pastwisk ekstensywnych (P02); 
• Ochrona gleb i wód (K01); 
• Tworzenie stref buforowych (K02); 
• Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich (G01). 

W całym kraju wdraŜano pakiety: rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb i wód, tworzenie 
stref buforowych oraz zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich. Pozostałe 
pakiety moŜna było realizować w strefach priorytetowych. Pomoc miała formę 
płatności dokonywanej raz w roku przez 5 kolejnych lata a jej wysokość zaleŜała od 
powierzchni objętej programem rolnośrodowiskowym oraz realizowanego pakietu. 
Wsparcie otrzymało 69 108 beneficjentów1. Łączna kwota wypłaconych środków to 
812 350 065,37 zł (208 321 144,18 euro). 

- Podstawowym celem wsparcia dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE 
było ułatwienie dostosowania gospodarstw rolnych do standardów obowiązujących 
w Unii Europejskiej, dotyczących ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia 
i dobrostanu zwierząt. Pomoc wpierała inwestycje polegające na: 

• wyposaŜeniu gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów 
naturalnych; 

• dostosowaniu gospodarstwo produkujące mleko do standardów zdrowia 
publicznego; 

• zmodernizowaniu ferm specjalizującą się w produkcji jaj konsumpcyjnych.  

Pomoc finansowa mogła obejmować dostosowanie do jednego lub więcej standardów, 
ale jej wysokość nie mogła przekroczyć rocznie 25 000 euro na gospodarstwo. 
Wsparcie otrzymało 70 372 gospodarstw. Łączna kwota wypłaconych środków to: 
2 427 537 741,06 zł (630 763 179,30 euro). 

- Głównym celem programu zalesiania gruntów rolnych było powiększenie obszarów 
leśnych poprzez zalesianie gruntów rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, 
utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez 
zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych 
oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla. Działanie było 
realizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. 
Pomoc finansowa wypłacana była w formie: 

• wsparcia na zalesienie – jednorazowego ryczałtu na pokrycie poniesionych 
kosztów zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacanego w pierwszym roku 
po załoŜeniu uprawy; 

                                                
1 Beneficjenci liczeni bez powtórzeń, tj. liczeni jeden raz niezaleŜnie od ilości realizowanych 
pakietów i schematów, wg stanu na koniec 2008 r. 
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• premii pielęgnacyjnej – zryczałtowanej płatności do powierzchni zalesionych 
gruntów. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych, czyszczenia 
wczesnego oraz zastosowania repelentów. Premię wypłaca się, kaŜdego roku 
przez 5 lat od roku załoŜenia uprawy; 

• premii zalesieniowej – zryczałtowanej płatności do powierzchni zalesionych 
gruntów. Premia stanowi rekompensatę dochodów utraconych wskutek 
zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej na zalesionych gruntach. Premię 
wypłaca się co roku, przez 20 lat od roku załoŜenia uprawy. 

Wsparcie otrzymało 9005 beneficjentów2. Łączna kwota wypłaconych środków to 
383 636 744,03 zł (99 980 956,94 euro). 

Dodatkowe działanie PROW to Pomoc techniczna, której celem było wzmocnienie 
procesu wdraŜania PROW w ramach poszczególnych działań i zapewnienie sprawnej, 
skutecznej i zgodnej z prawem i politykami wspólnotowymi jego realizacji, umoŜliwiającej 
w rezultacie efektywne wykorzystanie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
EFOiGR. Pomoc finansowa udzielana była w formie zwrotu 100% wartości kosztów 
kwalifikowanych instytucjom zaangaŜowanym w proces realizacji PROW i wykonującym 
określone działania wynikające z Planu. W szczególności pomoc ta słuŜyła wsparciu 
przygotowania PROW 2004–2006, monitoringowi, kontroli i ocenie, a takŜe budowie 
sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji. Pomoc finansowa w ramach 
działania: Pomoc techniczna była realizowana w ramach dwóch schematów: 

• Schemat 1 – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny 
stopnia realizacji Planu; 

• Schemat 2 – Działania informacyjne i promocyjne. 

Wsparcie otrzymało 26 instytucji. Łączna kwota środków wypłaconych to: 
108 341 043,79 zł (29 827 287,47 euro).  

 

Realizacja Programu na tle innych polityk 

Wyznaczone ogólne cele rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa realizowane były takŜe 
za pośrednictwem innych programów w ramach Narodowego Planu Rozwoju, które 
w sposób bezpośredni lub pośredni wpływały na przemiany w rolnictwie i gospodarce 
Ŝywnościowej, jak i szeroko pojęty proces modernizacji obszarów wiejskich. Działania te 
związane były m.in.: 

• z modernizacją i restrukturyzacją sektora Ŝywnościowego oraz rozwojem 
obszarów wiejskich (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006); 

• z poprawą infrastruktury technicznej i społecznej wsi oraz ochroną środowiska – 
czynnikami warunkującymi rozwój funkcji gospodarczych i społecznych terenów 
wiejskich (SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego, SPO Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006); 

                                                
2 Beneficjenci liczeni bez powtórzeń, tj. liczeni jeden raz niezaleŜnie od ilości realizowanych 
pakietów i schematów, wg stanu na koniec 2008 r. 
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• bezpośrednim wsparciem tworzenia miejsc pracy poprzez udostępnienie 
środków inwestycyjnych (SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw); 

• edukacją, szkoleniami i doradztwem ułatwiającymi znalezienie zatrudnienia, 
samodzielne podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej lub utworzenie 
miejsc pracy (SPO Rozwój zasobów ludzkich, SPO Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). 

Działania zawarte w powyŜszych programach, ukierunkowane pośrednio lub 
bezpośrednio na rozwój zatrudnienia, miały zwiększać moŜliwości przejścia ludności 
związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a więc tworzyć warunki 
dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, zwłaszcza redukcji bezrobocia ukrytego, 
powiększania areału gospodarstw rolnych. Ich modernizacja i restrukturyzacja miały 
słuŜyć poprawie konkurencyjności i ukierunkowaniu rynkowemu produkcji. Przez lepszy 
dostęp do infrastruktury (technicznej i społecznej) wieś staje się konkurencyjna jako 
miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo na jej 
uatrakcyjnienie wpływają działania zorientowane na zachowanie środowiska, krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego. Z punktu widzenia poprawy sytuacji w dziedzinie zatrudnienia 
istotną rolę odgrywają działania o charakterze szkoleniowym, rozwój usług doradczych 
oraz udostępnienie środków finansowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 

Przyjęcie takich celów jak: wspieranie konkurencji i przetwórstwa, kształtowanie 
zrównowaŜonego rozwoju na obszarach wiejskich, poprawa warunków pracy i Ŝycia 
ludności wiejskiej znalazło odzwierciedlenie we wcześniejszych dokumentach 
programowych określających kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wraz 
z długofalową strategią działań, co świadczy o ich spójności.  

Podsumowuj ąc, PROW 2004–2006 był ukierunkowany na realizacj ę społecznych, 
ekonomicznych i środowiskowych (ekologicznych) aspektów zrównowa Ŝonego 
rozwoju obszarów wiejskich oraz na popraw ę kondycji gospodarstw rolnych . Jego 
realizacja przebiegała w sposób spójny z programami o charakterze bardziej 
strukturalnym (skoncentrowanym na inwestycyjach), w tym zwłaszcza z Sektorowym 
Programem Operacyjnym: Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006.  

Kontekst instytucjonalny realizacji programu 

Planowanie i realizowanie PROW 2004–2006 było moŜliwe dzięki rozbudowanemu 
systemowi instytucjonalnemu. System ten miał za zadanie zapewnić nie tylko właściwy 
kształt i sprawną realizację PROW 2004–2006 ale teŜ pełną absorpcję środków unijnych 
dla wsi i rolnictwa. W systemie tym poszczególne instytucje spełniały odpowiednie role 
współpracując ze sobą. Za przygotowanie PROW 2004–2006 odpowiadało Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które pełniło rolę Organu Zarządzającego. Instytucją 
wdraŜającą program na terenie całego kraju była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pełniąca rolę akredytowanej Agencji Płatniczej. Opowiadała ona za realizację 
zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej wspierającej działania określone w 
PROW, w tym za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o pomoc, wydawanie decyzji 
administracyjnych o przyznaniu, bądź odmowie udzielenia pomocy, autoryzację 
płatności, ich dokonywanie oraz księgowanie, monitoring i kontrolę. Na potrzeby 
wdraŜania m.in. PROW 2004–2006 utworzona została sieć powiatowych biur, 
podległych bezpośrednio oddziałom regionalnym ARiMR, które współpracowały równieŜ 
z innymi instytucjami regionalnymi m.in. ODRami. Aby instytucjom łatwiej było sprostać 
wyzwaniom związanym z PROW, program oferował im działania o nazwie „Pomoc 
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Techniczna”, które było nastawione na poprawianie kwalifikacji i umiejętności 
pracowników związanych z wdraŜaniem programu oraz na sprawny i efektywny system 
informacji i promocji PROW. 

Na realizację PROW 2004–2006 przewidziano w sumie 3592,4 mln euro środków 
publicznych, z czego 2866 mln euro to środki Unii Europejskiej. Część środków 
programu przeznaczono na uzupełniające płatności obszarowe (705,3 mln euro) oraz na 
sfinansowanie inwestycji realizowanych w programie SAPARD, zatwierdzonych 
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1268/1999 (140,0 mln euro). Na realizację Celu 1 
PROW 2004–2006 (podnoszenie konkurencyjności) przewidziano w PROW 1042,2 mln 
euro. Natomiast na realizację Celu 2 (zrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich) 
przewidziano w PROW 1670,91 mln euro. Pierwotny podział środków na poszczególne 
działania podlegał w kolejnych latach realizacji zmianom, które wynikały ze 
zróŜnicowanego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi działaniami. Ostatnia 
korekta budŜetu miała miejsce w grudniu 2008 r. W okresie od dnia 15 kwietnia 2004 r. 
do końca 2006 r. uruchomiono wszystkie działania finansowane w ramach budŜetu 
PROW 2004–2006. Wszystkie środki finansowe dostępne w ramach programu zostały 
wykorzystane do końca 2008 r. (tym zagadnieniom poświęcono rozdział dotyczący 
wykorzystania środków). 

Kontekst ekonomiczny realizacji programu 

Pozytywnym czynnikiem, który miał znaczący wpływ na realizację PROW 2004–2006, 
była poprawa wielu wskaźników ekonomicznych w Polsce po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej (por. tablica 2.1). DuŜe znaczenie miał relatywnie wysoki napływ środków z 
budŜetu UE w ramach I filaru WPR oraz rozpoczęcie realizacji Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich na lata 2004–2006.  

Realizacja PROW 2004–2006 przebiegała przy wysokim tempie wzrostu gospodarczego 
(z lekkim osłabieniem w 2005 r). W 2004 r. tempo to wynosiło aŜ 5,3% i sprzyjało 
wzrostowi przychodów rolników. Wzrost ten częściowo został obniŜony przez skokowy 
wzrost cen środków produkcji począwszy od maja 2004 r., gdzie podwyŜki cen dotyczyły 
głównie maszyn rolniczych, materiałów budowlanych oraz nawozów mineralnych a takŜe 
paliw płynnych. JednakŜe towarzyszący temu korzystny dla rolników wzrost cen 
artykułów rolno-spoŜywczych, który wystąpił po akcesji Polski do UE częściowo 
zrekompensował podwyŜki cen. W 2005 r., pozytywnymi czynnikami, które zawaŜyły na 
realizacji PROW 2004–2006 były m.in. dalszy rozwój handlu zagranicznego i wzrost 
dochodowości w rolnictwie (spowodowany lepszymi moŜliwościami zbytu artykułów 
rolnych wynikającymi ze zwiększenia zapotrzebowania na te artykuły). W 2006 r., 
występowała kontynuacja korzystnych trendów społeczno-gospodarczych wpływających 
na realizację PROW 2004–2006 a wynikało to w głównej mierze z postępujących 
przemian rynkowych w Polsce, skutkujących dalszą stabilizacją rodzimej gospodarki. 
Rok 2007 moŜna uznać za szczególnie sprzyjający realizacji programu, Produkt krajowy 
brutto (PKB) zwiększył się w 2007 r. o 6,5%, tj. w skali nienotowanej od 1997 r. Po 
dwóch latach spadku, globalna produkcja rolnicza wzrosła o 6%, z czego produkcja 
roślinna zwiększyła się o 9,2%, natomiast zwierzęca wzrosła o 2,9%. W handlu 
zagranicznym produktami rolno-spoŜywczymi dodatnie saldo osiągnęło ok. 2 mld euro, 
podobnie jak w 2006 r. 
Dopiero od III kwartału 2008 r. dało się odczuć w kraju spowolnienie gospodarcze 
i rozpoczynający się kryzys finansowy, które to przełoŜyły się na wszystkie sektory 
gospodarki w tym rolnictwo.  
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Tablica 2.1 Podstawowe zmienne ekonomiczne w latach  2001–2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Wyszczególnienie 

Dynamika (rok poprzedni = 100) 

PKB 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,5 104,8 
Wartość dodana brutto w: 
przemyśle 
budownictwie 
usługach rynkowych 
rolnictwie i rybołówstwie 

 
99,3 
92,5 

102,5 
106,6 

 
99,5 
91,0 

103,3 
101,0 

 
107,8 
97,1 

102,5 
102,7 

 
110,5 
101,8 
104,2 
106,8 

 
103,5 
107,8 
103,6 
97,7 

 
110,0 
112,5 
105,3 
106,7 

 
107,7 
115,6 
106,9 
100,7 

 
103,7 
111,3 
105,6 

Popyt krajowy 98,7 100,9 102,7 106,0 102,4 107,3 107,3 104,8 
SpoŜycie ogółem 102,3 103,0 102,6 104,0 102,7 105,1 104,2 104,0 
W tym spoŜycie 
indywidualne 

102,3 103,4 102,0 104,4 102,0 104,9 105,2 105,4 

Nakłady brutto na środki 
trwałe 

90,3 93,7 99,0 106,4 106,5 115,6 120,4 107,9 

Eksport towarów 116,9 108,2 109,3 125,6 119,6 122,6 115,0 112,5 
Import towarów 105,6 104,4 103,2 118,2 113,8 123,6 117,8 115,7 
Ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych 
XII w relacji do XII 
Średnio w roku 

 
 

103,6 
105,5 

 
 

108,8 
101,9 

 
 

101,7 
100,8 

 
 

104,4 
103,5 

 
 

100,7 
102,1 

 
 

101,4 
101,0 

 
 

104,0 
102,5 

 

   

  104,2 

Przeciętne 
wynagrodzenie realne 

107,2 103,5 103,2 104,0 104,0 104,1 108,6 106,0 

Stopa bezrobocia 19,4 20,0 20,0 19,0 17,6 14,8 11,4 9,5 
Średni kurs urzędowy 
EUR wg Narodowego 
Banku Polskiego (w PLN) 

3,6685 3,8557 4,3978 4,5340 4,0254 3,8951 3,7829 3,5166 
 

Źródło: Na podstawie sprawozdania rocznego z realizacji PROW 2004–2006 za rok 2007 i uaktualnionych 
danych GUS. 

Ewaluacja programu 

PROW 2004–2006 wedle prawa powinien podlegać ocenie ex ante i ex post. Ocena 
ex ante PROW 2004–2006 została przygotowana przez niezaleŜną instytucję oceniającą 
(Instytut na rzecz Ekorozwoju). W efekcie powstał dokument ewaluacyjny pt. „Ocena 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006”. W ramach oceny przeanalizowano między 
innymi wyjściowy stan dostosowania rolnictwa i obszarów wiejskich do zmieniających się 
warunków konkurencji po akcesji, moŜliwości i zagroŜenia rozwojowe Polski, spójność 
przyjętej strategii z potrzebami oraz celami rozwojowymi określonymi w PROW. Ocena 
dotyczyła równieŜ spójności PROW z załoŜeniami Wspólnej Polityki Rolnej i innych 
polityk wspólnotowych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji nr 
817/2004. Wśród najwaŜniejszych rekomendacji przedstawionych w ocenie ex ante 
dotyczących roboczych wersji PROW, znalazły się: 

1. Zalecenie obniŜenie wysokości renty strukturalnej przy jednoczesnym zwiększeniu 
liczby beneficjentów. 

2. Zwiększenie poziomu środków na wsparcie dla grup producentów. 
3. PodwyŜszenie wysokości premii zalesieniowej. 
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4. Zalecenie poprawienia diagnozy sytuacji rolnictwa, która – zdaniem ekspertów – 
w zbyt małym stopniu odnosiła się do regionalnej specyfiki krajobrazu rolniczego 
i struktury gospodarstw w Polsce. 

5. Wzięcie pod uwagę w wypadku rent strukturalnych faktu, Ŝe wymóg dotyczący tego, 
Ŝe „następca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe" musi być odpowiednio 
skorelowany z zapisem w ustawie o ustroju rolnym. 

6. Zalecenie zaangaŜowania izb rolniczych i organizacji społecznych działających na 
rzecz rolnictwa. 

7. Zwiększenie szansy na społeczną akceptację dla wdraŜania sieci NATURA 2000. 

Pierwsze sześć rekomendacji zostało uwzględnionych w ostatecznej wersji PROW 
2004–2006, natomiast rekomendacja ostatnia i inne rekomendacje ogólne i szczegółowe 
miały być uwzględnione w pracach nad PROW 2007–2013. 

Ocena końcowa (ex post), będąca przedmiotem niniejszego badania ewaluacyjnego, 
oparta jest głównie na Wytycznych (2000) i Nocie informacyjnej (2008) opracowanych 
przez Komisję Europejską dla oceny programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2000–2006 wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w 
Rolnictwie. Określają one m.in. sposób mierzenia produktów, rezultatów i oddziaływania 
PROW 2004–2006, pytania ewaluacyjne oraz wybór kryteriów ilustrujących jego róŜne 
aspekty i poziomy analizy. Ocena realizacji i efektów pomocy jest prowadzona zgodnie z 
art. 62-65 rozporządzenia Komisji nr 817/2004, z zachowaniem zasad wynikających z 
art. 40-43 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999.  

Ocena ex post PROW 2004–2006 przeprowadzona została przez konsorcjum 
składające się z trzech instytutów badawczych: IERiGś PIB, IRWiR PAN, IUNG PIB 
i firmy ankieterskiej BSM SP.J. Instytuty te naleŜą do czołówki instytucji naukowych 
zajmujących się problematyką rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce oraz 
mają duŜe doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i ewaluacyjnych. Zakres 
prowadzonych badań i kompetencje merytoryczne w/w instytutów są w znacznym 
zakresie komplementarne (IERiGś PIB specjalizuje się w ekonomii rolnictwa, IRWiR 
PAN w rozwoju obszarów wiejskich a IUNG w ochronie środowiska naturalnego), co 
pozwoliło na dokonanie kompleksowej i pogłębionej oceny PROW 2004–2006. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe ewaluacja tego programu, zgodna z Wytycznymi (2000) i Notą 
informacyjną (2008) przyjętymi w Unii Europejskiej, jest złoŜonym procesem badawczym 
słuŜącym zarówno celom poznawczym, jak i aplikacyjnym. Skomplikowany i pionierski 
charakter tego przedsięwzięcia badawczego wynika m.in. z następujących przesłanek:  

• braku – poza Programem SAPARD - analogicznych, tak szeroko zakrojonych 
i wcześniej realizowanych programów wsparcia publicznego dla rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce i braku, wypróbowanej wcześniej, odpowiedniej 
metodologii badań tego typu programu; 

• dokonania oceny PROW w sposób godzący zarówno oczekiwania i potrzeby 
odbiorców ewaluacji, jak i zasad tego typu ewaluacji regulowanych przez 
przepisy i wytyczne Unii Europejskiej, pozwalające na porównanie tej oceny 
z ocenami przeprowadzonymi w innych krajach; 

• stosunkowo krótkiego okresu wdraŜania PROW (lata 2004–2006), co utrudniało 
identyfikację efektów tego planu w tzw. realnej sferze gospodarki (zatrudnienie, 
struktura gospodarstw czy zmiany stanu środowiska); 
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• nakładania się realizacji PROW 2004–2006 wdraŜania innych unijnych 
programów wsparcia dla polskiej wsi i rolnictwa, które wynikają z ustawodawstwa 
Wspólnoty (acquis communautaire). 

Skomplikowany charakter oceny realizacji PROW 2004–2006, a takŜe wielkość 
zaangaŜowanych w nim środków publicznych i znaczenie tego planu dla rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce zmuszały do wykorzystania w procesie ewaluacji ex post 
kompleksowej i zaawansowanej metodologii (por. rozdział 3 i załącznik 2). Ocenę oparto 
na bogatej bazie empirycznej, zawierającej zarówno dane pierwotne, zgromadzone na 
potrzeby ewaluacji, jak i dane wtórne znajdujące się w wielu instytucjach powiązanych 
bezpośrednio czy pośrednio z realizacją PROW 2004–2006.  

Dla potrzeb ewaluacji wykorzystano róŜne metody badawcze, w tym: badania ankietowe 
(PAPI i CATI), wywiady zogniskowane (FGI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), 
modele ekonomiczne i ekonomentryczne, panel ekspertów, analizę statystyczną, analizę 
dokumentów (desk research) i inne. Zebrany materiał empiryczny i przeprowadzone 
analizy, poza ich wykorzystaniem do ogólnej oceny PROW 2004–2006, stanowią bogaty 
materiał diagnostyczny, który ułatwi przeprowadzenie ewaluacji podobnych programów 
w przyszłości. a nawet moŜe posłuŜyć dalszym badaniom naukowym. Takiego punktu 
odniesienia brakowało, gdy oceniano PROW 2004–2006, poniewaŜ ewaluatorzy mieli 
dostępną jedynie ocenę ex ante tego programu i oceny przedakcesyjnego programu 
SAPARD. 

Gromadzenie danych pierwotnych z wywiadów bezpośrednich dostosowano do celów 
badawczych, uŜywając kilku rodzajów kwestionariuszy, natomiast liczebność i struktura 
respondentów miały charakter reprezentatywny dla zbiorowości beneficjentów 
poszczególnych działań. Dane te uwzględniały takŜe tzw. próbę kontrolną, a więc 
gospodarstwa, które nie korzystały z działań programu, ale spełniały określone warunki 
uczestnictwa (w celu ustalenia tzw. scenariusza bazowego).  

W sumie ewaluatorzy udzielili odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań ewaluacyjnych, do 
których wykorzystali wartości ok. 300 wskaźników, które juŜ same w sobie stanowią 
bogaty materiał analityczny (załącznik 1). 
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3. PODEJŚCIE METODOLOGICZNE 

3.1 Struktura i organizacja procesu badania 

Zgodnie z Wytycznymi (2000) i Notą Informacyjną (2008) w ewaluacji udzielono 
odpowiedzi na 31 pytań szczegółowych odnoszących się do kolejnych działań 
(odpowiadamy na nie w rozdziale 4) i 6 pytań przekrojowych odnoszących się do 
wpływu PROW 2004–2006 na rozwiązanie waŜnych problemów obszarów wiejskich. 
Ponadto odniesiono się do 8 szczegółowych celów ewaluacji, do których naleŜały: 1. 
Określenie stopnia wykorzystania środków finansowych w ramach PROW 2004–2006, 
2. Określenie stopnia skuteczności i sprawności wsparcia w ramach PROW 2004–2006 
oraz jego oddziaływania na beneficjentów i ich otoczenie, 3. Określenie efektywności 
PROW 2004–2006, tj. ocena poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych 
wyników i rezultatów, 4. Określenie czynników mających pozytywny lub negatywny 
wpływ na realizację poszczególnych działań/schematów/pakietów PROW 2004–2006 
oraz osiągnięte wyniki i rezultaty PROW 2004–2006, włączając w to trwałość tychŜe 
wyników, 5. Określenie wpływu PROW 2004–2006 na zmiany strukturalne na obszarach 
wiejskich, 6. Określenie wpływu PROW 2004–2006 na środowisko, 7. Określenie wkładu 
PROW 2004–2006 we wdraŜanie acquis communautaire Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
polityk pokrewnych, 8. Ocena systemu zarządzania PROW 2004–2006. Pytania 
przekrojowe i cele ewaluacji analizujemy w rozdziale 5. 

Do pytań sformułowane były równieŜ kryteria pomocnicze, które posłuŜyły opracowaniu 
ok. 300 wskaźników. Do nich, następnie zespół ewaluatorów przypisał metody i techniki 
badawcze. W przypadku, kiedy dany wskaźnik wymagał danych pierwotnych, posłuŜono 
się technikami wywiadu indywidualnego (PAPI), telefonicznego (CATI) lub 
indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych (IDI i FGI). Wskaźniki, do których 
istniały źródła wtórne obliczone zostały na podstawie danych z baz monitoringu ARiMR, 
danych GUS, FADN i modeli. Logikę realizacji koncepcji badania przedstawia rysunek 
3.1-1. Dokładny opis stosowanych metod zwiera załącznik 2.  

Rysunek 3.1.1 Proces identyfikacji danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Przypisanie wskaźników do pytań i celów ewaluacyjnych, a następnie do metod i technik 
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wymaganych metod potrzebnych do ich obliczania. Tworząc wskaźniki ewaluatorzy 
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przez Komisję Europejską w dokumencie: Commission Regulation (EC) 1750/1997, Part 
B: The set of common evaluation questions with criteria and indicators. Brakujące 
wskaźniki ewaluatorzy opracowywali na podstawie dokumentu: Wskaźniki 
monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a takŜe własnych doświadczeń. 
Po drugie, dla ewaluatorów było waŜne, aby wskaźniki łatwo identyfikowały się 
z pytaniami i celami ewaluacyjnymi oraz były porównywalne z innymi krajami. 
Szczegółowy opis metody kodowania wskaźników zawiera załącznik 2. WaŜne jest 
poznanie tych zasad, gdyŜ ułatwiają one zrozumienie tekstu ewaluacji; znajdują się 
w nim (w nawiasach z kodami) odwołania do wartości liczbowych tych wskaźników. 
Wartości te moŜna na podstawie tych kodów odszukać w załączniku 1. 

Ewaluacja powstawała w trzech etapach. Pierwszy etap to Raport Metodologiczny, który 
wyjaśniał organizację procesu ewaluacji, opisywał wymagania postawione ewaluatorom 
w Wytycznych (2000) i Nocie Informacyjnej (2008), w tym opis pytań ewaluacyjnych 
i celów szczegółowych ewaluacji. NajwaŜniejszą częścią Raportu Metodologicznego 
były narzędzia badawcze, czyli kwestionariusze PAPI, CATI oraz scenariusze do 
wywiadów FGI i IDI, które stanowią załącznik 3 do niniejszego raportu.  

Drugi etap to Raport Cząstkowy, którego głównym zadaniem było przypisanie 
wskaźników i metod badawczych do pytań ewaluacyjnych i celów ewaluacyjnych oraz 
odpowiedzenie na co najmniej 3 pytania przekrojowe i 3 cele ewaluacyjne.  

Trzeci etap stanowi niniejszy Raport Końcowy, który zawiera analizę wszystkich pytań 
szczegółowych i przekrojowych oraz celów ewaluacji, zgodnie z Wytycznymi (2000) 
i Notą Informacyjna (2008).  

3.2 Źródła danych i wykorzystane metody 

Metody wykorzystane w niniejszej ewaluacji dzielą się na ilościowe i jakościowe. 

Do metod ilościowych naleŜą:  

• badania ankietowe (PAPI/CATI),  

• modele (regionalny model równowagi ogólnej RegPOL i modele IUNG)  

• analiza danych wtórnych (pochodzących z monitoringu oraz baz danych BDR 
i FADN).  

Do metod jakościowych naleŜą:  

•  pogłębione wywiady indywidualne (IDI),  

•  zogniskowane wywiady grupowe (FGI),  

•  panel ekspertów   

•  analiza dokumentacji (desk research).  

Udział poszczególnych metod w obliczaniu wskaźników jest zróŜnicowany. 
NajwaŜniejszym źródłem danych, wykorzystanym do szeregu metod (m.in. modeli, 
panelu ekspertów, etc.) są dane z monitoringu. Dostarczyły one informacji do 48% 
wskaźników. Dane ankietowe z PAPI i CATI posłuŜyły do obliczenia 23% wskaźników. 
Panel ekspertów był pomocny w przypadku 16% wskaźników. Dane z baz takich jak 
GUS i FADN wykorzystano do 11% wskaźników. Model z jednej strony wymagały 
dostarczenia danych (z monitoringu, PAPI, CATI, GUS) z drugiej same dostarczały 
danych pomocnych do analizy przez ekspertów. W sumie posłuŜyły do wyliczenia 4% 
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wskaźników. Dane jakościowe z IDI i FGI wykorzystano w przypadku 2% wskaźników 
(rysunek 3.2.1.). 

Rysunek 3.2.1 Udział metod w obliczaniu wska źników 
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Źródło: Opracowanie własne 

PoniŜej pokrótce omawiamy wszystkie te metody, natomiast dokładniejsze opracowanie 
znajduje się w załączniku 2.  

Badanie PAPI  zastosowano do wszystkich działań oprócz grup producentów rolnych 
i pomocy technicznej. Do pierwszego z nich zastosowano scenariusze CATI, ze względu 
na to, Ŝe liczba grup producentów rolnych korzystających z PROW 2004–2006 była 
niewielka (w sumie 79), poza tym praktycznie nie było do niej grupy kontrolnej – 
właściwie nie istniały grupy, które by zarejestrowały się w okresie trwania programu 
a nie starały się o wsparcie w ramach PROW 2004–2006. Tych, które się starały, ale 
odpadły w procesie analizy wniosków było zaledwie kilka. Do drugiego działania jako 
właściwsze zastosowano badanie fokusowe. Zatem do badania PAPI skonstruowano w 
sumie sześć kwestionariuszy dla beneficjentów następujących działań: renty 
strukturalne, gospodarstwa niskotowarowe, wsparcie dla ONW, programy 
rolnośrodowiskowe, zalesianie i dostosowanie do UE).  

Po drugie, zgodnie z dobrymi praktykami ewaluacyjnymi, które wymagają ustalenia 
scenariusza bazowego, tj. „bez programu” (counterfactual), wyłoniono próbę kontrolną 
(potencjalnych beneficjentów). Próbę zasadniczą stanowili beneficjenci PROW 2004–
2006, wylosowani z danych ARiMR, natomiast próbę kontrolną – osoby, które mieszkały 
w tych samych gminach co beneficjenci, ale nie skorzystały z działań PROW 2004–
2006. Skonstruowano kwestionariusze dla pięciu grup potencjalnych beneficjentów 
(stanowiących grupę kontrolną), pomijając jedynie działanie: wsparcie dla ONW, gdyŜ 
w tym wypadku dobór próby kontrolnej okazał się niecelowy z uwagi na powszechność 
korzystania z tego programu, więc tu wnioski ewaluacyjne opierają się na opinii samych 
beneficjentów.  

Liczebność próby zasadniczej (tj. próby beneficjentów) wyniosła 952 osoby, z tego 912 
przebadano metodą PAPI (po 152 respondentów w kaŜdym z sześciu działań) oraz 40 
metodą CATI (ok. połowa całej populacji grup producentów rolnych).  
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Dzięki zastosowanym procedurom i operatom losowania (opisanym w załączniku 2) 
uzyskana próba jest reprezentatywna dla kaŜdego działania. Warstwowanie próby 
zapewniło równomierne jej rozmieszczenie, a jednocześnie uwzględnienie regionalnych 
róŜnice w natęŜeniu badanej cechy. Próba kontrolna została dobrana w tej samej okolicy 
– wsi, gminie – co próba zasadnicza dla danego działania; konsekwencje losowego 
doboru próby zasadniczej rozciągają się dzięki temu równieŜ na próbę kontrolną. 

Pytania do potencjalnych beneficjentów sformułowano w taki sposób, aby 
odzwierciedlać pytania zadane beneficjentom PROW 2004–2006. Odnoszą się teŜ do 
informacji „metryczkowych” i podstawowych parametrów społeczno-ekonomicznych 
gospodarstw w analizowanym okresie. Parametry te pozwalają większą część wyników 
analizować łącznie dla całej próby kontrolnej i odnosić je do poszczególnych działań 
badanych w próbie zasadniczej, czyli próbie beneficjentów.  

Liczebność próby kontrolnej wyniosła 320 – czyli 64 respondentów w pięciu działaniach, 
w tym liczba respondentów w kaŜdym województwie 20 (16x20=320). 

Badanie CATI  polegało na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z przedstawicielem 
grupy (najczęściej osobą reprezentującą Zarząd). Zdecydowana większość pytań 
dotyczyła odczuć i opinii podzielanych oraz wyraŜanych przez grupę, a nie tylko samego 
respondenta. Tylko w kilku pytaniach (tam gdzie trudno byłoby ustalić opinię całej grupy) 
zwróciliśmy się do respondenta o wyraŜenie opinii na temat zmian w jego 
gospodarstwie, rodzinie lub w najbliŜszym otoczeniu, co umoŜliwiło mu wyraŜenie swojej 
indywidualnej opinii. 

W ewaluacji wykorzystano regionalny model równowagi ogólnej  IRWiRu  (model 
RegPOL). PosłuŜył on oszacowaniu oddziaływania ekonomicznego PROW 2004–2006 
na gospodarkę polską i regiony. Szczególnie do policzenia wpływu programu na: wzrost 
gospodarczy, dochody realne ludności wiejskiej, zatrudnienie, zmiany wskaźnika cen 
dóbr konsumpcyjnych (inflację), zatrudnienie ludności wiejskiej, stopę bezrobocia 
i migracje. Ponadto model posłuŜył ocenie, na poziomie oddziaływania, kryteriów 
ewaluacyjnych, takich jak: skuteczność (efekty działań niezaleŜnie od wielkości 
nakładów), efektywność na poziomie oddziaływania (efekty działań wyraŜone we 
wzroście PKB w odniesieniu do poniesionych nakładów) oraz efekty mnoŜnikowych 
(zmiany w produkcji sektorów pozarolniczych) na skutek polityki PROW 2004–2006. 

Wykorzystano równieŜ dwa rodzaje specjalistycznych modeli IUNGu  umoŜliwiających 
ocenę wpływu poszczególnych instrumentów PROW 2004–2006 na stan środowiska. 
Były to: Model USLE (Universal Soil Loss Equation) słuŜący szacowaniu strat gleby 
w wyniku erozji wodnej oraz Model bilansu azotu (zmodyfikowany bilans wg OECD), 
który jest modelem empirycznym wykonującym obliczenia retencji azotu pochodzącego 
z róŜnych źródeł przez uprawy.  

WaŜnym elementem metod ilościowych była analiza danych zastanych ( desk 
research ). Głównie polegała ona na analizie danych pochodzące z monitoringu 
rzeczowego i finansowego (MRiRW, ARiMR) określających strukturę wydatkowanych 
funduszy na poszczególne działania. Zaletą monitoringu jest to, Ŝe dane obejmują całą 
populację beneficjentów i to w podziale na województwa oraz informację o stopniu 
i tempie wykorzystania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na 
realizację programu. Stąd wykorzystanie monitoringu jest największe. Jednak zakres 
danych zgromadzonych w ramach monitorowania jest z załoŜenia wyspecjalizowany 
więc czasem nie wystarczał do odpowiedzenia na szeroko ujęte pytania przekrojowe 
i cele ewaluacji zadane w Wytycznych (2000) i Nocie Informacyjnej (2008). Pozostałe 
dane pochodziły ze statystyki publicznej (GUS) w tym w szczególności Banku Danych 
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Regionalnych (BDR) oraz danych IERIGś pochodzące z systemu danych 
rachunkowości gospodarstw rolnych (FADN). W badaniu posłuŜono się równieŜ 
szeregiem metod jakościowych.  

Na potrzeby ewaluacji zostało przeprowadzonych sześć indywidualnych wywiadów 
pogł ębionych  (IDI) wywiadów z przedstawicielami beneficjentów działania PROW 
2004–2006: Pomoc techniczna. Respondentami byli urzędnicy na stanowiskach 
kierowniczych lub innych stanowiskach wyŜszego szczebla administracji 
w następujących instytucjach: MRiRW (2 wywiady), ARiMR (1), Centrum Doradztwa 
w Brwinowie (1), Izbie Rolniczej (1) i Krajowej Radzie Spółdzielczej (1). Badanie IDI 
skoncentrowane było na ocenie działania Pomoc techniczna, ale pytania miały 
miejscami szerszy zasięg, zgodnie z sugestiami w Wytycznych (2000) i Nocie 
Informacyjnej (2008) i odnosiły się do współpracy instytucjonalnej, jakości interakcji 
urzędników z beneficjentami działań, umiejętności nabytych w sferze zarządzania 
i oceny, jakości szkoleń i stopnia znajomości uregulowań prawnych przez urzędników. 
Ponadto ocenie poddany został system IT, w tym system monitoringu.  

Ponadto w ramach ewaluacji przeprowadzono dwa zogniskowane wywiady grupowe 
(FGI). Jeden z przedstawicielami MRiRW, w którym uczestniczyło siedem osób i drugi 
z przedstawicielami ARiMR, w którym wzięło udział osiem osób. Dane zebrane za 
pomocą tej metody słuŜą wyjaśnieniu temu, w jaki sposób kształtowały się procesy 
planowania, wdraŜania i zarządzania oraz kontroli działań podejmowanych w ramach 
PROW 2004–2006. Pytania w scenariuszu nakierowane były na wychwycenie istotnych 
czynników mających wpływ na przygotowanie Instytucji i urzędników do prowadzenia 
programu (stąd teŜ w czasie wywiadu poruszane były tematy szkoleń, wcześniejszych 
doświadczeń, współpracy z KE, etc), stosowanych czy wypracowanych dobrych praktyk, 
kluczowych wydarzeń wpływających na skuteczne i efektywne zarządzanie PROW 
2004–2006 oraz czynników wpływających pozytywnie / negatywnie (barier) na proces 
planowania, wdraŜania i monitorowania programu. Przeprowadzone wywiady posłuŜyły 
równieŜ zebraniu sugestii urzędników odnośnie usprawnień, które mogłyby być 
wprowadzone przy planowaniu i realizacji podobnego programu w przyszłości. W tym 
kontekście wiele uwagi poświęcono kwestiom związanym z wykorzystaniem systemów 
IT (ich słabych i mocnych stron).  

W ramach kolejnej techniki – panelu ekspertów  – odbyły się trzy spotkania, w których 
uczestniczyło od kilku do kilkunastu ekspertów. Byli to specjaliści nie tylko z instytutów 
prowadzących ewaluację, tj. IERiGś PIB, IRWiR PAN i IUNG PIB, ale teŜ zaproszeni 
goście z innych instytucji naukowych zajmujących się sprawami wsi i rolnictwa, m.in. 
z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu 
Warszawskiego. Paneliści byli specjalistami, m.in. w dziedzinie demografii wiejskiej, 
ekonomiki rolnictwa, analiz rynków rolnych, rozwoju obszarów wiejskich, polityki rolnej, 
ochrony środowiska itp. Panel ekspertów okazał się niezwykle cennym uzupełnieniem 
wniosków i rekomendacji formułowanych na podstawie przeprowadzonych badań 
ankietowych oraz analiz informacji z monitoringu programu. Równocześnie panel 
przyczynił się do pogłębienia analiz dotyczących odpowiedzi na pytania szczegółowe 
i przekrojowe do PROW 2004–2006. 

Szczegółowy opis wykorzystania kaŜdej z metod zawiera załącznik 2. 
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3.3 Dyskusja nad podej ściem metodologicznym 

Metodologia niniejszej ewaluacji powstała w oparciu o dobre praktyki ewaluacyjne, 
sprawdzone metody badawcze i dokumenty dotyczące opracowywania ewaluacji ex post 
PROW 2004–2006, w tym w szczególności Wytyczne (2000) i Notę Informacyjną (2008). 
Do mocnych stron podejścia tu przyjętego moŜna zaliczyć, po pierwsze szeroką gamę 
technik badawczych (np. nie często spotyka się zastosowanie modeli w ewaluacjach, 
w szczególności włączenia w jednym opracowaniu podejścia makro i mikro). Po drugie, 
silne zaplecze eksperckie trzech uznanych instytutów, które dysponują unikalnymi 
bazami danych (FADN, bazy IUNGu) oraz modelami (RegPOL, modele IUNGU, etc.). 
Silnym wsparciem była teŜ doświadczona w badaniach na wsi firma ankieterska. Po 
trzecie pozytywny wpływ na rozwój metodologii i przeprowadzenie badania miała dobra 
współpraca ewaluatorów z pracownikami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi zaangaŜowanymi instytucjami. Zatem 
samo przygotowanie i podejście do badania moŜna ocenić jako wysoce właściwe.  

Jednak było kilka ograniczeń, które wpływały na wykonywaną ewaluację. Pierwszym 
ograniczeniem był krótki czas przeznaczony na ewaluację (10 luty – 28 maj 2009). Miał 
on wpływ na: skalę badań terenowych (moŜna byłoby zastosować większą próbę do 
badania – np. włączyć osoby przejmujące gospodarstwo od beneficjentów rent 
strukturalnych - lub zadać więcej pytań otwartych) oraz na moŜliwość przeanalizowania 
całości ogromu zebranego materiału. Drugim ograniczeniem był czasami brak danych, 
np. odpowiedzi ankietowanych na trudne pytania (naleŜy podkreślić, Ŝe na większość 
pytań odpowiedzi udzieliło 100% respondentów), a takŜe brak danych z innych źródeł; to 
spowodowało rezygnację z niektórych wskaźników. Ostatnim, lecz nie mniej waŜnym 
czynnikiem wpływającym na badania, była jakość i zakres danych z Monitoringu. 
Ewaluatorzy napotykali czasem na problem z szybkim otrzymaniem danych z powodu 
skomplikowania wydobycia ich z systemu. Chodzi o takie przypadki, kiedy potrzebna 
informacja np. wielkość gospodarstw beneficjentów wymagała agregacji kilkudziesięciu 
rekordów dla kaŜdego z nich a zatem skrzyŜowanie tej informacji z dodatkowymi 
kryteriami dotyczącymi beneficjentów (np. wieku, płci, miejsca zamieszkania, etc) 
wymaga pisania skomplikowanego algorytmu w systemie. Inne trudności polegały na 
utrudnionej interpretacji niektórych tablic np. gdy agregacja danych uniemoŜliwiała 
zidentyfikowanie zjawiska (np. czasem zbiorcze przedstawienie decyzji o przyznaniu 
pomocy i o przyznaniu płatności, powodowało nakładanie się beneficjentów w latach i w 
związku z tym ograniczoną wartość analityczną takich danych). Czasem w 
opracowaniach z monitoringu przeszkadzał brak precyzji w definiowaniu opisywanych 
kategorii, co utrudniało ewaluatorom w sposób jednoznaczny interpretować niektóre 
kategorie danych. Ponadto zdaniem Ewaluatorów niezwykle cennym źródłem informacji 
byłyby dane monitorowania agregowane do poziomu gmin. 

Omawiane tu problemy nie miały jednak istotnego wpływu na jakość ewaluacji, gdyŜ 
dotyczyły bardzo niewielkiego obszaru badawczego.  
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4. ODPOWIEDZI NA SZCZEGÓŁOWE PYTANIA EWALUACYJNE  

4.1 Renty strukturalne 

A.IV.1. W jakim stopniu pomoc na rzecz rent struktu ralnych przyczyniła si ę do 
wcześniejszego przekazywania gospodarstw? 

W przypadku działania Renty strukturalne wydano 54 014 decyzji przyznających 
wsparcie, przy czym 44,5% wspieranych gospodarstw jest na obszarach ONW obu stref 
nizinnych (RS.P.1). Do końca 2008 r. na to działanie wydano ok. 2,1 mld zł (RS.P.5). 

Beneficjenci działania Renty strukturalne przekazali łącznie 513 049,22 ha UR (dane 
z ARiMR z dn. 18 maja 2009 r.), z których 41,49% stanowiły UR gospodarstw, które 
w całości zostały przekazane następcom (A.IV.1.4.). W podziale na województwa 
odnotowano znaczne zróŜnicowanie regionalne pod względem celu przekazania 
gospodarstwa. Największy udział UR w całości przekazanych następcy dotyczył 
województwa małopolskiego, gdzie wyniósł on blisko 65,62%, zaś najniŜszy 
województwa dolnośląskiego. NaleŜy przy tym jednocześnie pamiętać, Ŝe część UR, 
które przekazana na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego równieŜ trafiła 
w ręce młodych rolników (tablica 4.1.1). 

Tablica 4.1.1. Liczba przekazanych gospodarstw w po dziale na cel przekazania 
i województwo 

Województwo Na następcę Na powiększenie 
Na ochronę 
środowiska Na zalesianie 

Dolnośląskie 1198 1769 0 0 
Kujawsko-pomorskie 1769 2468 0 0 
Lubelskie 2558 3151 0 1 
Lubuski 251 311 0 1 
Łódzkie 2756 3087 0   
Małopolskie 1648 758 0 0 
Mazowieckie 4453 5145 0 0 
Opolskie 639 949 0 0 
Podkarpackie 1708 921 0 1 
Podlaskie 1645 2671 0 0 
Pomorskie 729 891 0 0 
Śląskie 889 622 0 0 
Świętokrzyskie 1944 1412 0 0 
Warmińsko-mazurskie 720 1162 1 3 
Wielkopolskie 2645 2286 0 0 
Zachodniopomorskie 511 829 0 0 

suma 26 063 28 432 1 6 

Źródło: dane za ARiMR z dn. 18 maja 2009r. 

Większość beneficjentów działania, to osoby, które w momencie uzyskania decyzji 
o przyznaniu renty znajdowały się w grupie wiekowej 55–59 lat (RS.P.3; RS.P.4). 

Wśród przejmujących gospodarstwa rolne od beneficjentów działania ponad 91% 
stanowiły osoby, które nie ukończyły 40 lat, przy czym największą grupę stanowiły osoby 
pomiędzy 21. a 30. rokiem Ŝycia (rysunek 4.1.2.). Średnia wieku w poszczególnych 
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województwach wahała się w przedziale 29–31 lat. Na rzecz rolników poniŜej 40. roku 
Ŝycia przekazano w sumie blisko 445 tys. ha UR (RS.R.5). 

Rysunek 4.1.2. Struktura wieku osób przejmuj ących gospodarstwa w przedziałach wieku w 
całym okresie programowania (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitoringu ARiMR 

Wśród ankietowanych beneficjentów działania Renty strukturalne jedynie 28% badanych 
stwierdziło, Ŝe przekazaliby swoje gospodarstwa następcom w tym samym czasie, 
nawet gdyby nie było moŜliwości uzyskania renty (A.IV.1-1-3). Taki wynik wskazuje na 
duŜe znaczenie rent we wcześniejszym przekazywaniu gospodarstw następcom. Co 
więcej, w grupie kontrolnej tylko 18% ankietowanych przekazało swoje gospodarstwa 
następcom (ok. 80%) lub wydzierŜawiło (ok. 20%) je w okresie 2004–2008. 

A.IV.1.A. W jakim stopniu pomoc na rzecz rent struk turalnych przyczyniła si ę do 
wcześniejszego przekazywania gospodarstw? Zwłaszcza, w j akim zakresie 
wyst ąpiła  synergia pomiędzy „rentami strukturalnymi” a „ułatwianiem startu młodym 
rolnikom” w sensie wcześniejszej zmiany właściciela gospodarstwa 

W grupie ankietowanych jedynie 15% następców skorzystało ze wsparcia dla młodych 
rolników (A.IV.1.A-1.1.), a tylko 8% ankietowanych uznała, Ŝe moŜliwość skorzystania z 
działania Ułatwianie startu młodym rolnikom miała duŜy lub bardzo duŜy wpływ na 
wcześniejsze przekazanie gospodarstwa (A.IV.1.A-1.2.). Biorąc pod uwagę, Ŝe te 15% 
następców oznacza ok. 8100 osób a wszystkich beneficjentów działania wsparcie dla 
młodych rolników wyniosło ok. 14 000, oznacza, Ŝe ok. 60% beneficjentów tego 
drugiego działania było jednocześnie przejmującymi gospodarstwo od beneficjenta rent 
strukturalnych.  

NaleŜy podkreślić, iŜ w ankietowanej grupie kontrolnej Ŝaden z następców rolnika, który 
pomimo braku renty strukturalnej przekazał swoje gospodarstwo, nie skorzystał ze 
wsparcia w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. 

W przypadku, gdy skorzystaniu z działania Renty towarzyszyło uzyskanie przez jego 
następcę wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” odnotowano wśród 
ankietowanych beneficjentów niŜszy wiek następców. Średni wiek następców 
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niekorzystających ze wsparcia dla młodych rolników wynosił 29 lat, zaś wśród tych, 
którzy skorzystali z tego działania 27 lat (A.IV.1.A-2.1.).  

Podsumowując, oba działania wykazały wysoką synergię.  

A.IV.2. W jakim stopniu poprawiła si ę Ŝywotno ść ekonomiczna powstałych 
gospodarstw rolnych? 

W ocenie ponad połowy ankietowanych beneficjentów działania renty strukturalne (52%) 
nie przyczyniło się do wzrostu wydajności gospodarstw następców, co zresztą nie było 
kluczowym celem tego działania – było nim natomiast „odmłodzenie” kierowników 
gospodarstw rolnych. Jednak 1/3 badanych uznała, Ŝe wsparcie umoŜliwiło wzrost 
wydajności tych gospodarstw. Większość z ankietowanych, którzy odnotowali wzrost 
wydajności ocenili go na nieprzekraczający 20%. NaleŜy jednocześnie wskazać, Ŝe 
respondenci to osoby, które przekazały gospodarstwo w ramach działania renty 
strukturalne, dlatego ich opinia na temat obecnej sytuacji przekazanego gospodarstwa 
moŜe nie odzwierciedlać stanu faktycznego. Przypuszczenie to potwierdza fakt, Ŝe w 
grupie ankietowanych beneficjentów jedynie nieco ponad 1/3 (34,8%) stwierdziło, Ŝe 
nadal ma wpływ na zarządzanie gospodarstwem rolnym, przy czym w większości 
przypadków był to wpływ co najwyŜej średni. Warto podkreślić, Ŝe wynika to z modelu 
rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. Pomocniczość beneficjentów rent 
strukturalnych w zarządzaniu gospodarstwem przez nowego kierownika gospodarstwa 
moŜe dodatkowo wzmocnić efekt poprawy jego efektywności poprzez łączenie nowych 
rozwiązań wnoszonych przez następcę z doświadczeniem beneficjenta renty 
strukturalnej. 

Rysunek 4.1.3. Struktura wykształcenia kieruj ących gospodarstwami rolnymi w Polsce 
(wykres po lewej stronie)* oraz przejmuj ących gospodarstwa od beneficjentów działania 
(wykres po prawej stronie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zsumowano kategorie „średnie zawodowe” i „średnie ogólnokształcące” oraz „podstawowe”  
i „podstawowe nieukończone” 

Źródło: GUS, „Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r.”, Warszawa 2008 oraz dane ARiMR, stan na 
koniec 2008 r.  

Jednym z czynników wpływających na Ŝywotność ekonomiczną powstałych gospodarstw 
są umiejętności kierownika gospodarstwa, które częściowo wynikają z jego 
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wykształcenia oraz zdobytego doświadczenia zawodowego w rolnictwie. W tym 
kontekście naleŜy dodać, Ŝe wśród przejmujących gospodarstwa dominują osoby 
z wykształceniem średnim (43%) i zasadniczym zawodowym (32%) (rysunek 4.1.3.). 
Struktura przejmujących gospodarstwa ze względu na poziom ich wykształcenia obiega 
od struktury odnoszącej się do całej populacji kierujących gospodarstwami 
indywidualnymi w Polsce. Wśród osób przejmujących gospodarstwa odnotowano 
znacznie większy udział osób z wyŜszym i średnim wykształceniem niŜ w całej populacji 
kierowników gospodarstw (A.IV.2-1.3.). 

Tablica 4.1.2. Średnia wielko ść przekazanych gospodarstw w podziale na cel przekaz ania i 
województwo 

 Średnia wielkość przekazanych gospodarstw (ha) wg celów przekazania 

Województwo 
Powierzchnia 

ogółem 
UŜytków 
rolnych 

Powiększenie 
gospodarstw 

Na 
następcę 

Skarb 
Państwa 

Cele związane 
z ochroną 
środowiska 

Zalesianie 

Dolnośląskie 11,15 10,66 12,40 7,49 0,00 0,00 0,00 
Kujawsko-
Pomorskie 12,94 12,21 13,18 10,51 0,00 0,00 0,00 

Lubelskie 9,41 8,21 8,28 7,45 0,00 0,00 5,14 

Lubuskie 12,71 11,97 14,04 9,24 0,00 0,00 3,28 

Łódzkie 9,03 8,33 8,61 7,92 0,00 0,00 0,00 

Małopolskie 4,69 4,15 4,51 3,96 0,00 0,00 0,00 

Mazowieckie 10,46 9,25 9,58 8,58 0,00 0,00 0,00 

Opolskie 10,36 10,08 11,02 8,40 0,00 0,00 0,00 

Podkarpackie 5,15 4,56 5,09 4,25 0,00 0,00 5,62 

Podlaskie 14,55 11,62 12,29 11,28 0,00 0,00 0,00 

Pomorskie 14,10 12,46 13,89 10,46 0,00 0,00 0,00 

Śląskie 6,19 5,62 6,50 5,09 0,00 0,00 0,00 

Świętokrzyskie 6,94 6,40 6,76 6,08 0,00 0,00 0,00 
Warmińsko-
Mazurskie 17,51 16,30 17,90 13,15 0,00 14,36 13,26 

Wielkopolskie 11,74 11,09 12,13 10,22 0,00 0,00 0,00 
Zachodniopo-
morskie 

15,22 14,37 16,13 11,19 0,00 0,00 0,00 

Razem 10,52 9,50 10,55 8,17 0,00 14,36 8,97 

Źródło: dane za ARiMR z dn. 18 maja 2009r. 

Dzięki przejęciu gospodarstw znacząco zmieniła się struktura wielkości gospodarstw 
rolnych, które w ten sposób zwiększyły swój obszar. Średnia wielkość UR przekazanych 
gospodarstw rolnych wyniosła 9,5 ha (tablica 4.1.2.), przy średniej wielkości UR 
w gospodarstwach rolnych w Polsce wynoszącej 12,1 ha3. 

Przed przejęciem gospodarstwa przyszłego rencisty strukturalnego ponad 72% 
gospodarstw osób przejmujących gospodarstwa stanowiły te poniŜej 5 ha. Natomiast 
gospodarstwa większe niŜ 15 ha stanowiły jedynie nieco ponad 12%. Po przejęciu 
uŜytków rolnych od beneficjentów rent strukturalnych odsetek gospodarstw poniŜej 5 ha 
zmalał do 20%, zaś tych powyŜej 15 ha wzrósł do ponad 32% (rysunek 4.1.4. i 4.1.5.). 

 
                                                
3 Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce, Warszawa 2008. 
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Rysunek 4.1.4. Struktura obszarowa gospodarstw osób  przejmuj ących UR przed 
powi ększeniem w wyniku działania Renty strukturalne w ok resie programowania (w %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane ARiMR, stan na koniec 2008 r. 

Rysunek 4.1.5. Struktura obszarowa gospodarstw utwo rzonych przez powi ększenie dzi ęki 
działaniu „Renty strukturalne” całym okresie progra mowania (w %) 
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Źródło: dane ARiMR 

W nowo powstałych ankietowanych gospodarstwach koszty ogółem stanowiły w 2008 r. 
55% wartości rocznej sprzedaŜy (mediana w badanej grupie, wśród osób, które podały 
wartość rocznej sprzedaŜy >0 tys. zł) (A.IV.2-1.1.), co świadczy o niskim poziomie 
kosztów. 
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Większość nowo powstałych gospodarstw zachowała równieŜ dotychczasowy profil 
produkcji przejętych gospodarstw. Jedynie w przypadku 12% gospodarstw w grupie 
ankietowanych dokonano takiej zmiany (A.IV.2-2.1c). 

Bior ąc pod uwag ę zmiany w strukturze wykształcenia kierowników 
nowopowstałych gospodarstw oraz strukturze obszarow ej i niski poziom kosztów 
w stosunku do warto ści rocznej sprzeda Ŝy mo Ŝna stwierdzi ć, Ŝe większo ść nowo 
powstałych gospodarstw to gospodarstwa Ŝywotne o znacznym potencjale 
rozwojowym. 

A.IV.3. Czy wysoko ść dochodu oferowana osobom przekazuj ącym gospodarstwa 
była wystarczaj ąca, aby zach ęcić je do zrezygnowania z działalno ści rolniczej i czy 
zapewniała im pó źniej godziwe warunki Ŝycia? 

Średnia wysokość miesięcznej renty wyniosła 1579,85 zł (RS.R.3). W dotychczasowym 
okresie wypłaty rent ich przeciętny poziom ulegał zmianom (tablica 4.1.3). Biorąc pod 
uwagę średnią wysokość rent wypłacanych w poszczególnych województwach widać 
znaczne zróŜnicowanie. RóŜnica pomiędzy najwyŜszymi i najniŜszymi rentami była 
prawie trzykrotna. NajniŜsze renty otrzymywali beneficjenci działania w województwach 
małopolskim i podkarpackim, a najwyŜsze w warmińsko-mazurskim, co wynikało w duŜej 
mierze z wielkości przekazywanych gospodarstw, która stanowiła element wyznaczania 
wysokości przyznawanej renty. 

Tablica 4.1.3. Średnia wysoko ść rent wypłacanych w latach 2004–2008 w poszczególny ch 
województwach* 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 

 Dolnośląskie 1 665 1 722 1 757 1 574 1 609 

 Kujawsko – Pomorskie 1 695 1 731 1 766 1 597 1 630 

 Lubelskie 1 630 1 677 1 670 1 530 1 562 

 Lubuskie 1 683 1 719 1 783 1 578 1 613 

 Łódzkie 1 659 1 673 1 680 1 549 1 577 

 Małopolskie 1 520 1 522 1 513 1 412 1 439 

 Mazowieckie 1 661 1 688 1 691 1 551 1 583 

 Opolskie 1 637 1 674 1 669 1 534 1 565 

 Podkarpackie 1 509 1 525 1 533 1 427 1 452 

 Podlaskie 1 716 1 754 1 771 1 610 1 644 

 Pomorskie 1 716 1 731 1 790 1 607 1 642 

 Śląskie 1 532 1 583 1 562 1 452 1 479 

 Świętokrzyskie 1 611 1 632 1 610 1 501 1 531 

 Warmińsko – Mazurskie 1 771 1 847 1 874 1 683 1 720 

 Wielkopolskie 1 669 1 722 1 732 1 584 1 615 

 Zachodniopomorskie 1 724 1 805 1 834 1 636 1 670 

Razem 1 656 1 688 1 694 1 552 1 583 
RóŜnica pomiędzy najniŜszą i najwyŜszą 
średnią rentą w województwach 262 325 361 271 281 

* dane w zaokrągleniu do 1zł/ 1%. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR. 

Biorąc pod uwagę relację między średnią wysokością rent strukturalnych 
a świadczeniami emerytalnymi uzyskiwanymi przez rolników korzystających z KRUS 
przejście na rentę było finansowo bardzo korzystne (tablica 4.1.4.) (A.IV.3-1.2.). Rolnicy 
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korzystający z rent strukturalnych otrzymywali przeciętnie dwukrotnie wyŜsze 
świadczenia niŜ rolnicy, którzy otrzymywali renty z KRUS. RównieŜ w relacji do emerytur 
spoza KRUS renty były o wiele wyŜsze, a przy tym świadczenia z KRUS podlegały 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, któremu nie podlegały renty strukturalne. 

Tablica 4.1.4. Relacja pomi ędzy wysoko ścią renty strukturalnej a emerytur ą z KRUS 
i spoza KRUS w latach 2004–2007  

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 
Średnia wysokość miesięcznej 
renty strukturalnej 1656 1688 1694 1552 
Emerytura z KRUS 747 758 803 814 
Relacja renta/ emerytura 
z KRUS  2,22 2,23 2,11 1,91 
Emerytury spoza KRUS 1289 1306 1361 1397 
Relacja renta/ emerytura 
spoza KRUS 1,29 1,29 1,25 1,11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i danych z Tablica 4.1.1.2. 

Atrakcyjność omawianego instrumentu wsparcia potwierdza równieŜ bardzo duŜe 
zainteresowanie beneficjentów tą formą pomocy (liczba beneficjentów działania 
przewyŜsza planowaną liczbę beneficjentów o blisko 25%). 

Blisko połowa ankietowanych beneficjentów (46%) odnotowała wzrost dochodów po 
przejściu na rentę nieprzekraczający 50% wcześniejszych dochodów (A.IV.3-1.1.). 

Uwzględniając powyŜsze analizy naleŜy stwierdzić, Ŝe wysokość dochodu oferowana 
osobom przekazującym gospodarstwa była wystarczająca, aby zachęcić je do 
zrezygnowania z działalności rolniczej i zapewnia im godziwe warunki Ŝycia. 

Dodatkowe wnioski formułowane na panelu ekspertów  

W ocenie panelu ekspertów skuteczność rent strukturalnych w realizacji ich głównego 
celu zwiększyłoby zaostrzenie kryteriów dostępu do niego. Zmiany strukturalne 
wymagają komasacji gruntów, co jest niezbędne dla zapewnienia moŜliwości 
uzyskiwania dochodu parytetowego. W dyskusji zaproponowano przykładowe kryteria: 
minimalna wielkość przekazywanego gospodarstwa – 3 ha oraz minimalna wielkość 
nowopowstałego gospodarstwa/ powiększanego gospodarstwa – 15 ha. Szczególnie 
istotne byłoby takie określenie kryteriów odnoszących się do nowopowstających/ 
powiększanych gospodarstw, aby po przejęciu UR od beneficjenta rent były 
gospodarstwami o znacznym potencjale rozwojowym.  

Ponadto zwracano uwagę na potrzebę pogłębionych badań i analiz dotyczących 
długoterminowego obciąŜenia finansowego dla programu (a raczej kolejnego programu), 
z tytułu wieloletnich zobowiązań finansowych wobec beneficjentów działania renty 
strukturalne. 

Eksperci uznali, iŜ równieŜ problem określenia wysokości świadczeń rentowych powinna 
być bliŜej przeanalizowana, gdyŜ ich poziom decyduje nie tylko o atrakcyjności działania 
w opinii potencjalnych beneficjentów, ale równieŜ o moŜliwej skali jego realizacji oraz o 
jego efektywności. Jednocześnie z wyników przeprowadzonego wywiadu 
bezpośredniego z beneficjentami (Potencjalnymi i rzeczywistymi) działania renty 
strukturalne wynika, Ŝe jedynie ok. 30% ankietowanych zaakceptowałoby obniŜenie 
wysokości płatności, jednakŜe nie więcej niŜ o 20%.  
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4.2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 

Z działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” skorzystało łącznie 157 656 
rolników. Przeprowadzono dwa nabory wniosków. W ramach pierwszego naboru 
(prowadzono go od 1.02.2005) wydano 105 618 decyzji o przyznaniu wsparcia, zaś w 
drugim naborze (od 6.11.2006 r.) 52 038. Najwięcej rolników skorzystało ze wsparcia w 
województwach: lubelskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Najmniej zaś w 
województwach lubuskim, opolskim, zachodniopomorskim (tablica 4.2.1.) (WGN.P.2). 
Taka struktura rozkładu zainteresowania tym działaniem wynika w znacznej mierze z 
rozkładu przestrzennego gospodarstw niskotowarowych w Polsce oraz samej wielkości 
poszczególnych województw. 

Tablica 4.2.1. Ł ączna liczba decyzji o przyznaniu wsparcia dla gospo darstw 
niskotowarowych w podziale na województwa 

Województwo Liczba decyzji o przyznaniu 
wsparcia 

Udział w łącznej liczbie wydanych 
decyzji (w %) 

Dolnośląskie 3006 1,9 

Kujawsko-pomorskie 6137 3,9 

Lubelskie 27 841 17,7 

Lubuskie 1131 0,7 

Łódzkie 19 829 12,6 

Małopolskie 14 363 9,1 

Mazowieckie 25 237 16,0 

Opolskie 1679 1,1 

Podkarpackie 10 237 6,5 

Podlaskie 7703 4,9 

Pomorskie 3695 2,3 

Śląskie 2679 1,7 

Świętokrzyskie 20 238 12,8 

Warmińsko-mazurskie 2524 1,6 

Wielkopolskie 9640 6,1 

Zachodniopomorskie 1717 1,1 

Kraj 157 656 100,0 

Źródło: dane ARiMR. 

Wśród beneficjentów największą grupę stanowili właściciele gospodarstw o powierzchni 
5–10 ha (rysunek 4.2.1.) (WGN.P.1). Analogicznie wygląda struktura rozdysponowania 
środków przekazanych beneficjentom tego działania, co oznacza, Ŝe ok. 47% uzyskali 
rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o wielkości 5–10 ha (WGN.P.5). Nieco ponad 
połowa gospodarstw korzystających z tego działania znajduje się na obszarach ONW, zaś 
48,8% na zwykłych obszarach (WGN.P.5). 

Do końca 2008 r. beneficjentom działania WGN wypłacono łącznie ponad 1,3 mld zł. 
Ponad 1/3 tej kwoty trafiła do zaledwie dwóch województw – lubelskiego i 
mazowieckiego (rysunek 4.2.2.) (WGN.P.6). 
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Rysunek 4.2.1. Struktura beneficjentów działania wg  wielko ści posiadanego gospodarstwa 
rolnego (w ha) 
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Źródło: dane ARiMR, stan na koniec 2008 r. 

Rysunek 4.2.2. Kwota środków wypłaconych beneficjentom działania WGN do k ońca 2008 
r. w podziale na województwa (w mln zł) 
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Źródło: dane ARiMR, stan na koniec 2008 r. 

Łącznie gospodarstwa beneficjentów wsparcia mają powierzchnię ponad 1 mln ha, przy 
czym ponad połowę tych uŜytków rolnych stanowią te naleŜące do beneficjentów 
wsparcia, których gospodarstwa mają powierzchnię 5–10 ha UR (WGN.R.1). 

Beneficjenci wsparcia deklarowali realizację jednego z kilkunastu celów pośrednich, 
których spełnienie było warunkiem uzyskania 4. i 5. płatności. Blisko 3/4 beneficjentów 
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działania wybrało jako cel pośredni zakup maszyn rolniczych lub zwierząt gospodarskich 
(rysunek 4.2.3.). 

Rysunek 4.2.3. Struktura beneficjentów ze wzgl ędu na deklarowany cel po średni wsparcia. 
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przepisach wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej 
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6. Osiągnięcie w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego corocznej wartości 
sprzedaŜy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 
20 tys. zł 

7. Pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 

A.DP.1.1. W jakim stopniu wsparcie zach ęciło do dalszego utrzymywania 
gospodarstw niskotowarowych w kraju? 

Odpowiedź na to pytanie jest niewątpliwie utrudniona z uwagi na brak moŜliwości 
całkowitego wyłączenia czynników zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie 
gospodarstw rolnych. Pewnym przybliŜeniem jest niewątpliwie analiza sytuacji 
gospodarstw niskotowarowych, które nie skorzystały ze wsparcia. 

W 2/3 ankietowanych gospodarstw udział produkcji na samozaopatrzenie w 2008 r. był 
≤40% produkcji ogółem (rysunek 4.2.4.) (A.DP.1.1-1.1.). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe tylko 5% 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 39 

beneficjentów praktycznie całość swojej produkcji rolnej przeznaczało na 
samozaopatrzenie. 

Rysunek 4.2.4. Struktura gospodarstw niskotowarowyc h wg udziału produkcji na 
samozaopatrzenie w produkcji ogółem (w %)* 
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*udział produkcji na samozaopatrzenie przedstawiono w przedziałach np. 1–10% produkcji ogółem 

Źródło: wyniki badania PAPI. 

Wśród ankietowanych gospodarstw niskotowarowych korzystających ze wsparcia 
z PROW 2004–2006 dominująca wartość sprzedaŜy w przeliczeniu na 1ha UR wyniosła 
1,25 tys. zł (tablica 4.2.2.) (A.DP.1.1-1.2.).  

W wypadku gospodarstw znajdujących się w bazie Polskiego FADN korzystających ze 
wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych4 wartość rocznej sprzedaŜy w przeliczeniu 
na 1ha UR wzrosła w okresie 2004–2007 o 15% – z 2,6 tys. zł do 3,0 tys. zł (A.DP.1.1-
1.2.). 

Tablica 4.2.2. Warto ść sprzeda Ŝy w przeliczeniu na ha UR po uzyskaniu wsparcia 
(w 2008 r.) 

Statystyka Wartość rocznej sprzedaŜy  
(w tys. zł) 

Powierzchnia UR (w 
ha) 

Wartość sprzedaŜy w przeliczeniu 
na ha 

Średnia 24,2 8,8 4,30 

Mediana 20,0 7,3 2,20 

Dominanta 20,0 10,0 1,25 
* wyniki dla 126 respondentów, którzy podali wartość rocznej sprzedaŜy >0 tys. zł. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI. 

                                                
4 Obliczenia tego i kolejnych wskaźników wyznaczonych w oparciu danych Polskiego FADN dokonano na 
grupie 46 gospodarstw poniŜej 4 ESU, które skorzystały ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. 
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Natomiast dominująca wartość rocznej sprzedaŜy w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną 
w gospodarstwie na stałe po uzyskaniu pomocy sięgnęła 5 tys. zł (tablica 4.2.3.) 
(A.DP.1.1-1.3.), zaś w grupie gospodarstw znajdujących się w bazie polskiego FADN 
korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych wartość rocznej 
sprzedaŜy w przeliczeniu na 1 zatrudnionego na stałe w okresie 2004–2007 wzrosła 
o ponad 22% – z 16,0 tys. zł do 19,6 tys. zł (A.DP.1.1-1.3.). Tak duŜe zróŜnicowanie 
pomiędzy obiema grupami beneficjentów wsparcia mogą wynikać z faktu, Ŝe jedynie 
cześć ankietowanych beneficjentów wsparcia udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 
Zazwyczaj odpowiedzi na pytania o sprawy finansowe odmawiają osoby o stosunkowo 
wysokich dochodach czy wynikach finansowych. 

Tablica 4.2.3. Warto ść rocznej sprzeda Ŝy w przeliczeniu na osob ę zatrudnion ą 
w gospodarstwie na stałe po uzyskaniu wsparcia (w 2 008 r.)* 

Liczba zatrudnionych na stałe 

Statystyka członków rodziny 
(w tym 

respondent) 

pracowników 
najemnych 

Wartość rocznej 
sprzedaŜy 
(w tys. zł) 

Wartość sprzedaŜy  
w przeliczeniu na osobę 

zatrudnioną w gospodarstwie  
na stałe 

Dominanta 2 0 10 5 

Mediana 2 0 15 6 

Średnia 2 1 23 10 
*Wyniki dla 62 respondentów, którzy podali wartość rocznej sprzedaŜy >0 tys. zł oraz liczbę zatrudnionych 
na stałe większą niŜ 0. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI. 

Podsumowując moŜna stwierdzić, Ŝe uzyskiwane przez beneficjentów działania 
wsparcie przyczyniło się do dalszego prowadzenia przez nie działalności rolniczej, 
a odnotowany wzrost wartości sprzedaŜy i poziomu dochodów z pewnością sprawią, Ŝe 
efekt ten będzie trwały. 

A.DP.1.2. W jakim stopniu wsparcie zwi ększyło aktywno ść gospodarcz ą (sprzeda Ŝ 
i produkcyjno ść) gospodarstw niskotowarowych w kraju? 

W 17% ankietowanych gospodarstw odnotowano ujemny wynik na sprzedaŜy, zaś w 1% 
dochód ze sprzedaŜy produktów rolnych stanowił <50% dochodów gospodarstwa 
(A.DP.1.2-1.1.). 

Wśród ankietowanych jedynie 29% powiększyło uŜytkowany areał, przy czym 
w większości przypadków wzrost ten wynosił 2,5 ha. Porównanie ankietowanych 
beneficjentów działania z grupą kontrolną wskazuje na większe zmiany w strukturze 
wielkości gospodarstw rolnych w okresie 2004–2008 korzystających z tej formy 
wsparcia (rysunek 4.2.5.). W analizowanym okresie zmniejszył się udział najmniejszych 
gospodarstw w grupie korzystających z tego działania, a wzrósł tych powyŜej 8 ha. 

Zmiana wielkości gospodarstw rolnych nie jest jednakŜe jedynym wskaźnikiem 
pozwalającym na ocenę zwiększenia aktywności gospodarczej gospodarstw rolnych. 
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe zwiększenie powierzchni UR było celem pośrednim jedynie 
dla 10,6% korzystających ze wsparcia, zaś większość skoncentrowała się na 
zwiększeniu liczebności zwierząt lub zakupie nowych maszyn rolniczych, co wpływało 
na skalę i efektywność produkcji. Sama tylko wielkość produkcji rolnej (produkcja 
ogółem – wskaźnik FADN SE131) wzrosła o 25% w latach 2004–2007 (A.DP.1.3-2.1.), 
dla porównania w okresie 2004–2006 w gospodarstwach znajdujących się w bazie 
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FADN państw UE-15 o wielkości ekonomicznej < 4 ESU wzrost ten wyniósł zaledwie 
10%. 

Rysunek 4.2.5. Struktura gospodarstw niskotowarowyc h wg powierzchni ogółem w śród 
ankietowanych gospodarstw niskotowarowych – benefic jentów i grupy kontrolnej w 2004 
i 2008 r. (w %)* 
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*Dane obejmuję: beneficjenci: 2004 r. – 155 ankietowanych; 2008  r. – 156; grupa kontrola: w obu 
przypadkach – 64 osoby. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI. 

Udział nowych nabywców w łącznej wartości sprzedaŜy w grupie ankietowanych 
beneficjentów wsparcia wynosił ok. 15% (A.DP.1.2-2.1) i był ponad dwukrotnie wyŜszy 
niŜ w grupie kontrolnej, gdzie sięgnął jedynie 6%. 

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe działanie „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” jest 
nadal w fazie realizacji i Ŝaden z jego beneficjentów nie otrzymał jeszcze wszystkich 
pięciu rocznych premii pełna ocena stopnia, w jakim pomoc pozwoliła na zwiększenie 
aktywności gospodarstw niskotowarowych jest moŜliwa dopiero po zakończeniu 
realizacji zobowiązań finansowych wobec beneficjentów działania. Na dzień dzisiejszy 
moŜna jedynie stwierdzić, Ŝe widoczne są oznaki wzrostu aktywności gospodarstw, 
które uzyskały wsparcie, o czym świadczy choćby wzrost wartości sprzedaŜy 
i znaczniejszy niŜ w ankietowanej grupie kontrolnej wzrost udziału nowych nabywców 
w łącznej wartości sprzedaŜy. 

A.DP.1.3. W jakim stopniu wsparcie wpłyn ęło na zmniejszenie dysproporcji 
(dystansu) mi ędzy sektorem rolniczym w kraju a sektorem rolniczym  w UE 15? 

Wsparcie pozwoliło gospodarstwom niskotowarowym na podniesienie wartości 
sprzedaŜy o 15% (A.DP.1.3-1.1.). Wydaje się, iŜ pierwszym wyzwaniem, jakie stoi przed 
gospodarstwami niskotowarowymi nie jest zmniejszenie dystansu dzielącego je od 
gospodarstw w innych państwach UE, ale zmniejszenie dystansu dzielącego je od 
innych gospodarstw rolnych w Polsce.  
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MoŜna oczekiwać, Ŝe na sytuację ekonomiczną gospodarstw niskotowarowych 
korzystnie wpłynęły pozytywne zmiany dotyczące całego sektora rolnego w Polsce, do 
których naleŜy zaliczyć między innymi: 

− poprawę opłacalności produkcji wśród polskich firm przemysłu rolno-
spoŜywczego, głównie za sprawą zwiększonego eksportu, a takŜe ogromnych 
inwestycji poczynionych w ostatnich trzech latach. 

− w okresie przed i po akcesji do UE dokonała się bardzo istotna poprawa 
efektywności przetwórstwa rolno-spoŜywczego w zakresie dostosowań do 
standardów bezpieczeństwa Ŝywności wymaganych wspólnotowymi przepisami.  

− poprawa jakości Ŝywności ze względu na konieczność sprostania normom 
jakościowym i higieniczno-sanitarnym. 

− poprawa wyników i stanu finansowego przemysłu spoŜywczego.  
− Postęp w dostosowaniu zakładów przemysłu spoŜywczego do standardów UE 

był wynikiem znacznego oŜywienia inwestycyjnego. Sektor spoŜywczy przeŜywał 
w okresie poakcesyjnym boom inwestycyjny. Inwestycje w 2004r. osiągnęły 
wartość 6,8 mld zł (w 2003r. zakłady przeznaczyły na inwestycje ok. 5,5 mld zł). 
W duŜych i średnich przedsiębiorstwach wartość inwestycji w produkcji Ŝywności 
i napojów w 2004r była o 1/3 wyŜsza niŜ w 2003r. Z kolei w 2005r. wartość 
inwestycji wyniosła ok. 6,2 mld zł była o ok. 15% niŜsza niŜ rok wcześniej, ale 
jednak były to inwestycje o wartości o ponad 20% wyŜszej od przeciętnej z lat 
2000-2003. Szacuje się, Ŝe w 2006r. wartość inwestycji wyniosła ok. 7 mld zł.5 

Rysunek 4.2.6. Ł ączny wzrost PKB w okresie 2000-2004 oraz 2004-2008 w krajach 
członkowskich UE (zmiana w %) 

 
Źródło: materiały prezentowane przez Pierre BASCOU AGRI DG, 13 maja 2009 

                                                
5 Polskie rolnictwo-trzy lata po akcesji do Unii Europejskiej, zespół SAEPR 2007 
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Rysunek 4.2.7. Wzrost produktywno ści (zmiana mi ędzy 2002-2003 i 2007-2008 w %) 

 
Źródło: materiały prezentowane przez Pierre BASCOU AGRI DG, 13 maja 2009 

W grupie gospodarstw znajdujących się w próbie Polskiego FADN, które skorzystały 
z działania „Wspieranie …” produkcja wzrosła o 25% (okres 2004–2007) (A.DP.1.3-2.1.). 
Jeśli chodzi o zmianę wydajności pracy, to w populacji tej odnotowano jest wzrost o 30% 
(A.DP.1.3-2.2.). W tym sam okresie bardzo wzrosły równieŜ dochody ogółem tych 
gospodarstw, bo aŜ o 95% (A.DP.1.3-2.3.). W tym przypadku naleŜy jednakŜe pamiętać 
o płatnościach bezpośrednich i płatnościach związanych z gospodarowaniem na 
obszarach ONW. Po wyłączeniu płatności (wskaźnik FADN SE605) oraz płatności ONW 
(wskaźnik FADN SE622) wzrost dochodów tych gospodarstw sięga 25%. 

Zdaniem większości ankietowanych beneficjentów wsparcia działanie przyczyniło się do 
wzrostu wydajności produkcji (ok. 64% ankietowanych). Nie zauwaŜono natomiast 
wpływu działania na wzrost poziomu uzyskiwanych cen (ok. 74%). Ponad 90% 
ankietowanych uznało, Ŝe działanie były przynajmniej w średnim stopniu pomocne 
w rozwiązywaniu najwaŜniejszych problemów, z jakimi borykają się ich gospodarstwa. 

Pełne ocena znaczenia tego działania dla jego beneficjentów i całego sektora rolnego 
w Polsce będzie mogła być dokonana dopiero po zakończeniu u wszystkich 
beneficjentów 5-letniego okresu otrzymywania wsparcia. 

Porównanie zmian, jakie zaszły w gospodarstwach korzystających ze wsparcia 
w analizowanym okresie ze zmianami w gospodarstwach UE-15 o jednakowej wielkości 
ekonomicznej6 wskazuje na to, Ŝe proces zmniejszania dystansu dzielącego polskiego 
gospodarstwa niskotowarowe został rozpoczęty, jednakŜe zmiany w gospodarstwach 

                                                
6 Wśród państw UE-15 jedynie Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia uwzględniają w swojej 
populacji FADN gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mniejszej niŜ 4 ESU. 
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beneficjentów wsparcia zachodzą w zbyt wolnym tempie, aby dystans dzielący je od 
gospodarstw UE-15 został szybko zniwelowany. 

Dodatkowe wnioski formułowane na panelu ekspertów  

Zdaniem panelu ekspertów samo wsparcie zostało określone na tak niskim poziomie, Ŝe 
nie pozwalało na dokonanie znaczących zmian w gospodarstwach niskotowarowych. 
Choć z drugiej strony na działanie to moŜna patrzeć, jako instrument o charakterze 
czysto społecznym słuŜący jedynie ograniczeniu potencjalnych napięć społecznych 
wynikających z rosnącego rozwarstwienia dochodów wśród rolników.  

W opinii niektórych ekspertów większą skuteczność tego działania zapewniłoby 
precyzyjniejsze ukształtowanie tego instrumentu wsparcia, zarówno, jeśli chodzi 
o kryteria dostępu, jak i cele stawiane przed jego beneficjentami. Wśród propozycji 
wymienionych podczas panelu ekspertów pojawiło się intensywniejsze wsparcie dla 
gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniŜej progu określającego Ŝywotność 
gospodarstwa, za który obecnie powszechnie uznaje się wielkość ekonomiczną na 
poziomie 8 ESU. Z drugiej strony dla gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej 
niŜ 4 ESU powinien być określony instrument pozwalający na wdraŜanie planu 
odchodzenia od działalności rolniczej na rzecz działalności pozarolniczej. 

4.3 Wspieranie działalno ści rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkac h 
gospodarowania (ONW) 

A.V.1. W jakim stopniu działanie przyczyniło si ę do: i) zrównowa Ŝenia naturalnych 
utrudnie ń wyst ępuj ących na ONW w zakresie wysokich kosztów produkcji o raz 
niskiego potencjału produkcyjnego, oraz ii) rekompe nsaty poniesionych kosztów 
oraz utraconego dochodu na obszarach z ograniczenia mi środowiskowymi? 

Działanie to objęło największą grupę beneficjentów. W kolejnych kampaniach 
rozpatrywano ok. 700 tys. wniosków, zaś łączna powierzchnia gruntów objętych 
wsparciem wyniosła ok. 6,9 mln ha średniorocznie. 

Niekorzystne warunki prowadzenia działalności rolniczej w szczególnym stopniu dotyczą 
rolników, których gospodarstwa specjalizują się w uprawach polowych. Z tego względu 
dla określenia, na ile działanie przyczyniło się do rekompensaty wyŜszych kosztów 
ponoszonych przez rolników gospodarujących na obszarach ONW wykorzystano dane 
dotyczące gospodarstw specjalizujących się właśnie w tym typie produkcji. Odniesienie 
poziomu uzyskiwanych płatności ONW do róŜnicy w wysokości kosztów pomiędzy 
gospodarstwami na obszarach ONW i poza nimi wskazuje, Ŝe płatności ONW 
rekompensowały wyŜsze koszty działalności rolniczej (A.V.1-1.2.). W 2007 r. 
gospodarstwa znajdujące się w bazie Polskiego FADN specjalizujące się w uprawach 
polowych, o wielkości ekonomicznej z przedziału 4–8 ESU7 i gospodarujące na 
obszarach ONW ponosiły przeciętnie koszty sięgające 43 802 zł8, zaś w przypadku 
gospodarstw spoza obszarów ONW jedynie 40 780 zł. Średnia wysokość płatności ONW 
                                                
7 Wybór gospodarstw z tego przedziału wielkości ekonomicznej wynika z jej liczebności w populacji 
Polskiego FADN. Obok gospodarstw z przedziału <8,16) ESU była to najliczniejsza grupa wśród 
specjalizujących się w uprawach polowych. Do wyznaczenia wartości wskaźnika A.V1-1.2. wykorzystano 
dane z 2007 r. Grupa gospodarstw uŜytkujących obszary ONW liczyła 89. Grupa kontrolna, tj. gospodarstwa 
o analogicznej wielkości ekonomicznej i typie produkcji spoza obszarów ONW, została dobrana losowo 
i wynosiła równieŜ 89 gospodarstw. W przypadku kaŜdego ze wskaźników przedstawionych w odpowiedzi 
na to pytanie ewaluacyjne wykorzystano średnie wartości dla analizowanych grup. 
8 Chodzi o wskaźnik kosztów ogółem (SE270) obejmujący koszty bezpośrednie, koszty 
ogólnogospodarcze, amortyzację i koszt czynników zewnętrznych. 
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otrzymanych przez gospodarstwa do tego uprawnione wyniosła 3008 zł (wskaźnik FADN 
– SE622), co przy róŜnicy w kosztach ogółem daje 99,5% poziom rekompensaty 
gospodarstwom ONW wyŜszych kosztów prowadzania działalności rolnej. 

Wartość produkcji ogółem (wskaźnik FADN – SE131) w analizowanej grupie 
gospodarstw Polskiego FADN rosła w latach 2005-2007. Natomiast w porównaniu do 
wartości produkcji uzyskiwanej w podobnych gospodarstwach spoza obszarów ONW 
oscylowała wokół 80% (A.V.1-1.1.3. ) (tablica 4.3.1). 

Tablica 4.3.1 Warto ść produkcji ogółem w analizowanych gospodarstwach z obszarów 
i spoza obszarów ONW w latach 2005–2007 ( zł) 

Wyszczególnienie 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Gospodarstwa z obszarów ONW 43 564 46 556 57 464 
Gospodarstwa spoza obszarów ONW 51 821 58 655 69 939 
Relacja produkcji ogółem w gospodarstwach z obszarów ONW do 
wartości produkcji poza obszarami ONW (w %) 84,1 79,4 82,2 

Źródło: obliczania własne na podstawie danych Polskiego FADN. 

Uzyskiwane wsparcie niemal w pełni pozwoliło zrekompensować utracony dochód 
gospodarstw prowadzących swoją działalność na obszarach ONW stosunek dochodów 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego (SE420) powiększonych o płatności ONW (SE622) 
do poziomu dochodów gospodarstw spoza takich obszarów w analizowanych grupach 
wyniósł blisko 97% (A.V.1-1.1.). 

Podsumowując odpowiedź na to pytanie naleŜy wskazać, Ŝe wsparcie dla gospodarstw 
prowadzących działalność rolniczą na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania w pełni równowaŜy utrudnienia związane z istniejącymi warunkami 
przyrodniczymi oraz rekompensuje wyŜsze koszty prowadzenia działalności rolniczej 
i utracone dochody, o czym świadczą wyniki przestawionej powyŜej analizy. 

A.V.2. W jakim stopniu dopłaty wyrównawcze pomogły zapewni ć kontynuacj ę 
uŜytkowania gruntów rolnych? 

Wskaźnikiem wpływu dopłat wyrównawczych na kontynuację uŜytkowania gruntów jest 
zmiana powierzchni odłogów przywróconych do uŜytkowania rolniczego na obszarach 
ONW (A.V.2-1.1.). Grunty na obszarach ONW, które przed akcesją Polski do UE były 
odłogowane zostały w znacznym stopniu przywrócone do uprawy. Szacunki wykonane 
na podstawie klasyfikacji obrazów satelitarnych SPOT z lat 2003–2007, wykonanych dla 
województwa dolnośląskiego, dające moŜliwość obiektywnego porównania stanu 
odłogowania gruntów przed i po uruchomieniu instrumentu płatności ONW, wskazują na 
znaczące zmniejszenie ich powierzchni na wszystkich typach ONW. W obszarach ONW 
górskiego i o specyficznych uwarunkowaniach o 89,3%, na ONW nizinnym i o 85% 
i nizinnym II o 81% (mapa 4.3.1). Warto zaznaczyć, Ŝe skala ograniczenia odłogów na 
obszarach poza ONW była w latach 2004–2006 zbliŜona i wynosiła ok. 87%. Obszar 
regionu moŜe być traktowany jako reprezentatywny dla obszaru Polski, gdyŜ swoim 
zasięgiem obejmuje zarówno obszary górskie i podgórskie, tereny nizinne, rejony 
rolnictwa wielkoobszarowego, jak i gospodarstw samo zaopatrzeniowych. MoŜna 
szacować, Ŝe w chwili obecnej na obszarach ONW nadal odłogowanych jest ok. 6% 
gruntów, a poza tymi obszarami ok. 3%. Przywrócenie do uŜytkowania rolniczego 
odłogów na obszarach ONW ma doniosłe znaczenie środowiskowe i krajobrazowe, 
wziąwszy pod uwagę, Ŝe ich udział w strukturze UR, na obszarach ONW nizinnego 
wynosił ponad 20%. Dla porównania udział odłogów, poza obecnymi obszarami ONW, 
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przed przystąpieniem do programu, był znacznie niŜszy i wynosił ok. 14%. Negatywne 
skutki masowego odłogowania gruntów, w szczególności, określonych typów siedlisk na 
trwałych uŜytkach zielonych prowadzi do zaniku towarzyszących im gatunków roślin, 
ptaków i ssaków. Postępująca w konsekwencji sukcesja naturalna gatunków roślin, nie 
eliminowanych przez wypas i koszenie, niszczy Ŝerowiska populacji ptaków 
charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego, przyczynia się do ich regresu i zmienia 
stosunki biotyczne w ekosystemie prowadząc do głębokich zmian populacyjnych. 

Z wyników przeprowadzonej ankiety wśród beneficjentów omawianego działania wynika 
między innymi, Ŝe większość ankietowanych planuje równieŜ kontynuowanie 
prowadzonej działalności rolniczej po zakończeniu wsparcia w ramach ONW, z czego 
ponad połowa „raczej tak”:, a niespełna ¼ „zdecydowanie tak” (rysunek 4.1.3.2.) Prawie 
¾ ankietowanych beneficjentów płatności ONW stwierdziło, Ŝe cel działania, jakim było 
zapewnienie ciągłości rolniczego uŜytkowania ziemi został spełniony przynajmniej 
w średnim stopniu. (rysunek 4.3.1.). 

Rysunek 4.3.1. Czy planuje Pan/i kontynuacj ę uŜytkowania ziemi po zako ńczeniu wsparcia 
w ramach ONW? 

54%

10%

6%
23%

1%6%

Brak danych Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie TP

 
Źródło: wyniki badania PAPI. 
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Rysunek 4.3.2. Zapewnienie ci ągłości rolniczego u Ŝytkowania ziemi i tym samym 
utrzymanie Ŝywotno ści obszarów wiejskich 
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Źródło: wyniki badania PAPI 

Odmienny wydźwięk mają odpowiedzi ankietowanych na pytanie, w jakim stopniu 
dopłata wyrównawcza ONW pomogła zapewnić kontynuację rolniczego uŜytkowania. 
Jedynie 6% ankietowanych stwierdziło, Ŝe płatności znacznie poprawiają opłacalność 
produkcji. Natomiast 51% uwaŜa, Ŝe płatności jedynie pokrywają straty, a zysk jest 
minimalny. W przypadku kolejnych 37% ankietowanych dopłaty jedynie zmniejszają 
straty przy wciąŜ nieopłacalnej produkcji (rysunek 4.3.2.). Odsetek beneficjentów 
wskazujących na to, Ŝe płatności pokrywają straty sugeruje, iŜ wyznaczona stawka 
dopłat w znacznym stopniu odpowiada załoŜeniom leŜącym u podstaw kształtowania 
tego instrumentu wsparcia, gdyŜ wyrównuje straty związane z utrudnionymi warunkami 
funkcjonowania gospodarstw połoŜonych na obszarach ONW. 

Rysunek 4.3.3. W jakim stopniu dopłata wyrównawcza ONW pomogła zapewni ć 
kontynuacj ę rolniczego u Ŝytkowania gruntów? 
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Źródło: wyniki badania PAPI. 
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Dopłaty wyrównawcze przyczyniły się w sposób istotny, aczkolwiek nie wyłączny, do 
kontynuacji rolniczego wykorzystania gruntów na obszarach ONW, na których dominują 
najsłabsze gleby wytworzone z piasków o duŜym deficycie wody o niskim potencjale 
produkcyjnym. Czynnikiem sprawczym odpowiedzialnym za ograniczenie skali 
odłogowania gruntów na obszarach ONW, obok płatności ONW, była suma róŜnych 
działań w tym zwłaszcza dopłat bezpośrednich oraz dostępności innych form wsparcia w 
ramach PROW. Szczególnie pozytywny wpływ ONW na kontynuację rolniczego 
uŜytkowania gruntów dotyczy obszarów górskich i podgórskich (ONW o specyficznych 
utrudnieniach) gdzie problem odłogowania i ugorowania gruntów, przed uruchomieniem 
płatności dotyczył, odpowiednio 40 i 50% UR.  

Mapa 4.3.1. Ograniczenie powierzchni odłogów w woje wództwie dolno śląskim w latach 
2002–2006 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji obrazów satelitarnych SPOT i weryfikacji terenowej. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz dostępnych danych moŜna jednoznacznie 
stwierdzić, Ŝe płatności ONW są instrumentem motywującym do kontynuacji rolniczego 
wykorzystania gruntów, jakkolwiek oddziaływania te naleŜy rozpatrywać w powiązaniu 
z innymi elementami wsparcia w tym zwłaszcza dopłatami bezpośrednimi. 
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A.V.3. W jakim stopniu dopłaty wyrównawcze przyczyn iły si ę do utrzymania 
aktywnej społeczno ści wiejskiej?  

Aktywna gmina wiejska utrzymywana jest przede wszystkim dzięki zachowaniu bądź 
wzrostowi populacji oraz moŜliwości finansowania róŜnych przedsięwzięć. Dlatego 
zasadnicze znaczenie w kontekście aktywności gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest 
działania podnoszące dochody ludności tychŜe obszarów oraz zachęcające do 
zamieszkiwania i pracy na wsi. Biorąc pod uwagę specyfikę działania ONW naleŜy 
podkreślić, Ŝe skutecznie wpływało ono na kontynuację rolniczego uŜytkowania ziemi, 
(co zostało dowiedzione w poprzedniej części raportu), a tym samym na stabilizację 
populacji wiejskiej. Jednocześnie wsparcie finansowe udzielane beneficjentom działania 
ONW znacząco wpływały na poziom dochodów beneficjentów. Dynamika tego wzrostu 
była w pierwszych latach po akcesji Polski do UE znacznie wyŜsza niŜ w przypadku 
innych rolników, co zmniejszyło dysproporcje w poziomie dochodów rolników 
gospodarujących na róŜnych obszarach9. 

Ocena zmiany w poziomie dochodów nie jest jedynym wskaźnikiem oddziaływania 
wsparcia na utrzymanie aktywnej społeczności wiejskiej. WaŜnym jej elementem są 
subiektywne oceny beneficjentów płatności dotyczące stopnia realizacji celu działania 
i jego oddziaływania na sytuację w rolnictwie. W ocenie blisko połowy ankietowanych 
beneficjentów płatności ONW dzięki wsparciu gospodarstwom łatwiej było sprostać 
normom i ograniczeniom obowiązującym w UE czy dotyczącym prowadzonej przez nich 
działalności rolniczej, a jedynie 14% było przeciwnego zdania (rysunek 4.3.4.). 

Rysunek 4.3.4. Czy dzi ęki uczestnictwu w działaniu gospodarstwu łatwiej by ło sprosta ć 
normom i ograniczeniom UE? 
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Źródło: wyniki badania PAPI. 

Biorąc pod uwagę zarówno subiektywne oceny beneficjentów wsparcia, jak i dane 
statystyczne dotyczące zmiany poziomu dochodów rolniczych w ostatnich latach, moŜna 
stwierdzić, Ŝe płatności ONW w znacznym stopniu przyczyniły się do utrzymania 
aktywności społeczności wiejskiej na obszarach nimi objętych. 

                                                
9 Zmiany w poziomie dochodów beneficjentów płatności ONW zostały szczegółowo opisane 
w rozdziale ”W jakim stopniu program przyczynił się do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
dochodu społeczności wiejskich lub sprzyjał poprawie tego poziomu?” 
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A.V.4.A. W jakim stopniu działanie przyczyniło si ę do ochrony środowiska poprzez 
utrzymanie b ądź promocj ę rolnictwa zrównowa Ŝonego, uwzgl ędniaj ącego wymogi 
ochrony środowiska na ONW? 

Działanie ONW jest ukierunkowane na obszary o ograniczeniach naturalnych, 
charakteryzujące się systemem rolnictwa niskonakładowego i wynikającej z tego małej 
efektywności ekonomicznej, pozostającej w związku z ograniczeniami środowiskowymi 
i społeczno-ekonomicznymi. ZagroŜeniem dla wartości tych obszarów, z punktu 
widzenia środowiskowego, byłaby intensyfikacja i specjalizacja produkcji rolnej, 
wymuszona koniecznością kompensacji niŜszych dochodów. Osiągnięcie celów 
związanych z ochroną środowiska na obszarach ONW zaleŜy głównie od przestrzegania 
dobrej praktyki rolniczej, promowania nisko intensywnych, przyjaznych dla środowiska 
systemów produkcji rolnej (rolnictwo ekologiczne i produkcja integrowana). 
Intensywność systemu gospodarowania jest odbiciem naturalnych warunków, takich jak: 
jakość pokrywy glebowej, warunki klimatyczne, kąt nachylenia zboczy i ich dostępność. 
Większość niskonakładowych systemów produkcji rolnej rozwija się na obszarach gdzie 
występują wyraźne fizyczne ograniczenia dla intensyfikacji produkcji, szczególnie 
w obszarach górskich i podgórskich, w strefach występowania gleb lekkich i bardzo 
lekkich. Częstokroć czynnikiem ograniczającym moŜliwość poprawy opłacalności 
gospodarowania na obszarach ONW jest odległość od rynków zbytu i infrastruktury 
przetwórstwa, zwłaszcza na terenach gdzie gospodarstwa składają się ze zbyt wielu 
rozproszonych działek rolnych, co ogranicza ich atrakcyjność z punktu widzenia potrzeb 
organizacyjnych przemysłu rolno-spoŜywczego, jako odbiorcy produkcji.  

W celu zachowania róŜnorodności biologicznej występującej na obszarach ONW naleŜy 
przede wszystkim w sposób systemowy kontrolować gospodarstwa posiadające duŜy 
areał trwałych uŜytków zielonych i towarzyszącą im obsadę zwierząt, które są na nich 
wypasane. Bowiem sposób ich uŜytkowania ma fundamentalne znacznie dla utrzymania 
równowagi siedlisk warunkujących zachowanie typowych dla ekstensywnie 
uŜytkowanego krajobrazu rolniczego zbiorowisk flory i fauny. Utrzymywanie 
umiarkowanej obsady zwierząt, właściwej dla specyfiki siedliska i wypasu istotnie 
wpływa na zachowanie róŜnorodności biologicznej i walorów krajobrazu na większym 
obszarze. Zasadnicze zmiany w obsadzie wypasanych zwierząt mogą być przyczyną 
ograniczania róŜnorodności biologicznej i uruchamiania procesów erozji gleby, 
zwłaszcza na obszarach górskich. Z drugiej strony brak wypasu i kośnego uŜytkowania 
sprzyja naturalnej sukcesji zakrzaczeń i zadrzewień. Utrzymywanie ciągłości 
uŜytkowania rolniczego terenu wspiera zachowanie otwartych krajobrazów, naturalnych 
siedlisk oraz róŜnorodności biologicznej, a takŜe przyczynia się do ochrony gleby i wód.  

MoŜna przyjąć, Ŝe zrównowaŜone metody produkcji są w jakiejś mierze realizowane na 
całym obszarze ONW. Jednak wobec braku innych wymagań niŜ zachowanie zwykłej 
dobrej praktyki rolniczej przez beneficjentów ONW, w ocenie załoŜono, Ŝe bezpośrednie 
ograniczenie intensywności produkcji jest w szczególny sposób realizowane 
w gospodarstwach wdraŜających jednocześnie pakiety rolnictwa zrównowaŜonego (S01) 
bądź ekologicznego (S02). Realizacja tych pakietów jednoznacznie świadczy 
o środowiskowym zrównowaŜeniu produkcji, które jest weryfikowalne w procesach 
kontroli. NaleŜy jednak przyjąć, Ŝe równieŜ gospodarstwa nierealizujące tych pakietów 
mogą być zrównowaŜone, o ile zachowują zasady gospodarki płodozmiennej oraz łączą 
produkcję roślinną z produkcją zwierzęcą, a poziom nawoŜenia azotowego nie 
przekracza 170 kg N/ha. 

 Rolnictwo ekologiczne na obszarach ONW, jako system sprzyjający zrównowaŜonemu 
wykorzystaniu gruntów, szczególnie dynamicznie rozwinęło się w województwach 
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zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i podkarpackim, gdzie jego przeciętny 
udział w strukturze uŜytków rolnych przekracza 4% (mapa 4.3.2.). System ten odgrywa 
równieŜ istotną rolę w województwach małopolskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim 
gdzie jego udział w UR stanowi od 2 do 4%. Ze względu na wysoką względnie produkcję 
towarową w zachodnich regionach kraju, preferencyjna lokalizacja gospodarstw 
ekologicznych sprzyja równowaŜeniu negatywnych oddziaływań na środowisko bardziej 
intensywnych technologii właściwych dla większych gospodarstw. Łączna powierzchnia 
pakietu rolnictwa ekologicznego w kraju wynosi 228 783 ha co stanowi 2,3% uŜytków 
rolnych według stanu ewidencyjnego ARIMR (wskaźnik A.V.4.A-1.1a).  

Gospodarowanie w systemie ekologicznym (S02) wykazuje tendencję koncentracji w 
obrębach ze sobą sąsiadujących, a ich udział w powierzchni często przekracza 50% 
(mapa 4.3.2.). Świadczy to o upowszechnianiu wzorców produkcji na poziomie lokalnym 
w nawiązaniu do specyficznych moŜliwości ekonomiczno-organizacyjnych gospodarstw 
jak równieŜ warunków naturalnych charakteryzujących się duŜym udziałem obszarów 
chronionych (Stuczyński i in. 2007). Jakkolwiek, niektórzy eksperci zwracają uwagę na 
tendencję wprowadzania duŜych powierzchni monokulturowych nasadzeń orzecha 
włoskiego w gospodarstwach ekologicznych, co budzi zastrzeŜenia w kontekście 
ochrony tradycyjnych form krajobrazu rolniczego. 

Mapa 4.3.2. Powierzchnia i udział pakietu rolnictwa  ekologicznego S02 na u Ŝytkach 
rolnych w obszarach ONW w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitoringu ARiMR 
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Mapa 4.3.3. Przestrzenne rozmieszczenie i udział pa kietu rolnictwa ekologicznego S02 na 
uŜytkach rolnych w obszarach ONW w obr ębach ewidencyjnych  

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitoringu ARiMR 

Mapa 4.3.4. Powierzchnia i udział pakietu rolnictwa  zrównowa Ŝonego na u Ŝytkach rolnych 
w obszarach ONW w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitoringu ARiMR 
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Rolnictwo zrównowaŜone jako pakiet, zlokalizowany tylko w strefach priorytetowych, był 
mało popularny na obszarach ONW i jego przeciętny udział w Polsce wynosił jedynie 
0,5% – 50523 ha (A.V.4.A-1.1b). W poszczególnych regionach upowszechnienie tego 
pakietu było zróŜnicowane jednak nigdzie nie przekraczało 1,2% (mapa 4.3.3.). Niemniej 
analiza na poziomie lokalnym, wykonana na podstawie danych z obrębów 
ewidencyjnych wskazuje na duŜą jego koncentrację w obrębach tworzących dość zwarte 
skupienia. Dotyczy to zwłaszcza województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-
pomorskiego, pomorskiego i dolnośląskiego (mapa 4.3.4.).  

W powierzchni UR objętych systemem rolnictwa ekologicznego i zrównowaŜonego, 
z załoŜenia przyczyniających się do zrównowaŜonego wykorzystania gruntów na 
obszarach ONW, dominuje udział powierzchni gospodarstw ekologicznych. 
Przestrzenny rozkład udziałów pakietów S02 i S01 w UR obszarów ONW 
w województwach w większości pokrywa się z rozkładami przeciętych udziałów pakietu 
S02. (mapy 4.3.5. i 4.3.6.).  

Mapa 4.3.5. Przestrzenne rozmieszczenie i udział pa kietu rolnictwa zrównowa Ŝonego S01 
na uŜytkach rolnych w obszarach ONW w obr ębach ewidencyjnych  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitoringu ARiMR 
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Mapa 4.3.6. Powierzchnie i udział instrumentów wspi eranych przez PROW 
przyczyniaj ących si ę do zrównowa Ŝonego wykorzystania gruntów – rolnictwo 
zrównowa Ŝone (SO1) i rolnictwo ekologiczne (S02)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitoringu ARiMR 

Gospodarstwa połoŜone w strefie ONW, w porównaniu do obszarów znajdujących się 
poza nią, częściej wdraŜały pakiety systemowo wzmacniające zrównowaŜone metody 
produkcji (rolnictwo zrównowaŜono i rolnictwo ekologiczne). Aczkolwiek, ich udział 
w ogólnej powierzchni ONW nie był znaczący, jednak regionalnie pełniły one istotną rolę 
w ograniczeniu presji czynników produkcji na środowisko.  

Dodatkowym wskaźnikiem oceniającym stopień zrównowaŜonego gospodarowania na 
obszarach ONW był udział gruntów ornych, na których dawka azotu w nawozach 
organicznych i mineralnych nie przekraczała 170 kg N/ha (A.V.4.A-1.2.). Analiza 
wykazała, Ŝe 98.8% powierzchni ONW spełnia przyjęte progowe kryterium 
zrównowaŜenia. Powierzchnia gruntów ONW, na której nie była przekraczana 
dopuszczalna dawka azotu wynosiła 8254,47 ha (tablica 4.3.2). 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe na obszarze niektórych województw (zachodniopomorskie, 
pomorskie, wielkopolskie, lubuskie kujawsko-pomorskie i mazowieckie) w rejonach 
objętych wsparciem ONW występują niewielkie skupiska obrębów, w których ładunki 
azotu przekraczają poziom 170 kg/ha – na obszarach tych prowadzony jest fermowy 
system produkcji, głównie trzody chlewnej bądź drobiu (mapa 4.3.7.). Istnieje duŜe 
prawdopodobieństwo, Ŝe na obszarach tych nie są dochowane zasady 
zrównowaŜonego gospodarowania, co stanowi realne zagroŜenia dla jakości wód.  
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Tablica 4.3.2. Powierzchnie UR ONW, na których ładu nki azotu nie przekraczaj ą 170 kgN/ha  

Województwo 

UR, na których 
ładunek 

N<170 kg/ha 
na obszarze ONW 

w 1000 ha 

UR, na których 
ładunek N<170 

kg/ha poza ONW 
w 1000 ha 

UR, na których 
ładunek 

N<170 kg/ha na 
obszarze z ONW 

jako % UR 

UR, na których 
ładunek 

N<170 kg/ha 
na obszarze poza 
ONW jako % UR 

Dolnośląskie 382,72 768,18 100 99,89 

Kujawsko-pomorskie 457,17 668,13 96,17 99,16 

Lubelskie 670,74 1048,07 100 99,79 

Lubuskie 461,04 80,49 97,88 98,87 

Łódzkie 748,8 509,53 100 99,16 

Małopolskie 352,76 537,44 99,87 99,48 

Mazowieckie 1535,82 796,76 97,76 99,64 

Opolskie 85,91 483,37 99,41 97,18 

Podkarpackie 358,37 564,62 100 99,89 

Podlaskie 1118,81 72,76 100 100 

Pomorskie 503,39 389,29 97,27 99,96 

Śląskie 187,72 414,05 99,22 95,41 

Świętokrzyskie 310,83 414,73 100 100 
Warmińsko-
mazurskie 909,83 376,7 100 96,6 

Wielkopolskie 1016,09 761,13 96,07 91,67 

Zachodniopomorskie 712,28 369,22 96,59 99,74 

Polska 9812,28 8254,47 98,53 98,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

O pozytywnym wpływie realizacji ONW na środowisko i krajobraz świadczą takŜe wyniki 
badania PAPI. Co prawda ma ono charakter ankietowy i z natury rzeczy jest obciąŜone 
większą niepewnością od bezpośrednich pomiarów stanu zasobów przyrodniczych 
i jakości środowiska, stanowi jednak istotne źródło informacji uzupełniającej. W opinii 
beneficjentów ONW, w 68,8% gospodarstw poziom intensywności produkcji nie wzrósł, 
a w 31,3% nastąpiła dalsza jej ekstensyfikacja. Ekstensyfikacja gospodarowania na 
obszarach ONW, zachowując ich rolniczy charakter, wyraŜa się teŜ większym udziałem, 
w porównaniu do średniej krajowej, gospodarstw ekologicznych stanowiących 7,8%. 
Zachowanie tradycyjnych elementów krajobrazu (oczka wodne, zadrzewienia, 
zakrzaczenia) deklaruje 60% beneficjentów płatności ONW. Zintegrowane metody 
produkcji wprowadza 43% ankietowanych. Ekstensyfikacja produkcji znajduje 
odzwierciedlenie w zmniejszeniu poziomu nawoŜenia w latach 2004–2006 (deklaruje je 
41%), które na niezmienionym poziomie pozostało w 50,5% gospodarstw, a wzrosło 
jedynie w 8,5%. ZuŜycie środków ochrony roślin w gospodarstwach korzystających 
z płatności ONW najczęściej pozostało bez zmian (51,9%), a zmalało w 35% 
gospodarstw. W tych gospodarstwach, w których wzrosło zuŜycie środków chemicznych, 
jego skala nie przekraczała 20% w stosunku do wcześniejszego ich zuŜycia.  

WdraŜanie wraz z ONW zasad zrównowaŜonego rozwoju ma równieŜ korzystny wpływ 
na krajobraz i róŜnorodność biologiczną. Wykorzystywanie obszarów ONW na cele 
rolnicze powinno ograniczyć presję urbanizacji i zabudowy na grunty rolne. Wsparcie dla 
rolnictwa na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania będzie teŜ pośrednio 
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wspierało zachowanie ich wartości kulturowych zarówno w wymiarze materialnym, np. 
budownictwo, jak i niematerialnym, np. zwyczaje i inne formy dziedzictwa lokalnego. 

Mapa 4.3.7. Ładunki azotu w nawozach mineralnych i organicznych na obszarach ONW na 
poziomie gmin  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS zdezagregowanych do poziomu gminy  

Do zjawisk niekorzystnych naleŜy zaliczyć fakt, Ŝe w 6% gospodarstw nastąpiła zamiana 
części trwałych uŜytków zielonych, zwykle połoŜonych w pobliŜu cieków wodnych na 
grunty orne. NaleŜy to wiązać z brakiem produkcji zwierzęcej lub ze zmianą struktury 
produkcji na gruntach ornych powodowaną koniunkturą rynkową (zboŜa, rzepak), a w 
jakiejś mierze równieŜ, ze zmianą stosunków wodnych oraz osuszeniem uŜytków 
zielonych wyŜej połoŜonych. Zjawisko to jest potencjalnie negatywne i prowadzi do 
mineralizacji węgla glebowego i emisji CO2. Jednak w ujęciu globalnym badanie PAPI 
wskazuje, Ŝe zamiany TUZ na grunty orne na obszarach ONW były kompensowane, 
bowiem 11,7% beneficjentów dokonało zamiany części gruntów ornych na uŜytki 
zielone. Ma to prawdopodobny związek z ukierunkowaniem na produkcję mleka i wzrost 
zapotrzebowania na pasze. Zjawiska te wymagają bliŜszego zbadania w ramach 
ścisłych analiz zmian ewidencji gruntów oraz badań terenowych w gospodarstwach 
korzystających z róŜnych instrumentów WPR. Dodać naleŜy, Ŝe w obecnym stanie 
prawnym, wprowadzonym w trakcie realizacji programu, konwersja trwałych uŜytków 
zielonych na grunty orne jest niedopuszczalna.  

W wyniku przeprowadzonej analizy, w odpowiedzi na pytanie A.V.4.A, naleŜy stwierdzić, 
Ŝe na obszarach korzystających ze wsparcia ONW produkcja rolnicza ma charakter 
zrównowaŜony, co tworzy warunki dla zapewnienia ciągłości działalności rolniczej na 
terenach marginalnych.  
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4.4 Wspieranie przedsi ęwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierz ąt 

A.VI.1.A. W jakim stopniu ochronie podlegaj ą zasoby naturalne pod wzgl ędem 
poprawy jako ści gleby w wyniku wdra Ŝania działa ń rolno środowiskowych? 

W programie rolnośrodowiskowym 2004–2006 ochrona gleby i wód przed 
zanieczyszczeniami jest traktowana łącznie. Pomimo, Ŝe Polska naleŜy do krajów 
nizinnych, to co najmniej 20% obszaru (10% terenu powyŜej 300 m n.p.m. i 10% poniŜej 
tego poziomu) ma ukształtowanie terenu sprzyjające procesom erozji wodnej o róŜnym 
nasileniu. Poza rzeźbą terenu, czynnikami mającymi wpływ na potencjalne zagroŜenie 
erozją ma skład granulometryczny gleby (decydujący o jej zwięzłości i podatności na 
degradację) oraz sposób uŜytkowania ziemi. Gleba pokryta roślinnością wykazuje 
większą odporność na erozję poprzez wiązanie gleby przez system korzeniowy, 
rozpraszanie i zatrzymywanie części opadu. Największe zdolności ochronne maja 
siedliska leśne, następnie uŜytki zielone, a najmniejsze jednoroczne uprawy polowe, 
w szczególności rośliny uprawiane w szerokich rzędach. Dlatego teŜ wskaźnikami 
stopnia ochrony gleb przed erozją w programie rolnośrodowiskowym jest powierzchnia 
pakietów; ochrona gleb i wód – realizowana w trzech wariantach jako: wsiewki 
poplonowe, międzyplon ozimy, międzyplon ścierniskowy, oraz utrzymanie 
ekstensywnych łąk i ekstensywnych pastwisk. 

Mapa 4.4.1. Procentowy udział pakietu ochrona gleb i wód w UR obr ębów ewidencyjnych 
na obszarze zagro Ŝonym erozj ą  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR  
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Pakiet „Ochrona gleb i wód” był wdraŜany horyzontalnie na obszarze całego kraju 
w przeciwieństwie do pakietów: „Utrzymanie ekstensywnych łąk” i „Utrzymanie 
ekstensywnych pastwisk”, które ze względu na ochronę bioróŜnorodności były wdraŜane 
tylko w strefach priorytetowych. Łączna powierzchnia terenów zagroŜonych erozją 
objętych działaniami ochronnymi w ramach PRŚ wynosiła 134970 ha co stanowi 3,62% 
UR rolnych kraju. Pakiet ochrona gleb i wód na terenach zagroŜonych erozją zajmował 
powierzchnię 101 270 ha, co stanowiło 2,72% UR (A.VI.1.A-1.1a). Pakiety: „Utrzymanie 
ekstensywnych łąk” i „Ekstensywnych pastwisk”, na obszarach erodowanych zajmowały 
powierzchnię 33700 ha co stanowi 0,9% UR kraju (A.VI.1.A-1.1b). 

Rozmieszczenie przestrzenne pakietu ochrona gleb i wód w terenach erodowanych 
charakteryzuje się duŜym rozproszeniem – na większości obszarów zagroŜonych erozją 
jego udział jest mniejszy niŜ 2% UR (mapa 4.4.1.). 

Nieco korzystniej przedstawia się rozmieszczenie pakietów „Ekstensywne łąki 
i pastwiska„ które zlokalizowane są w duŜej mierze w krajobrazie górskim (mapa 4.4.2.). 
W województwie podkarpackim i dolnośląskim dość liczne są obręby zagroŜone erozją, 
w których udział tych pakietów przekracza 30% UR.  

Mapa 4.4.2. Przestrzenne rozmieszczenie pakietów ek stensywne ł ąki i pastwiska na 
obszarach zagro Ŝonych erozj ą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 

Liczba beneficjentów korzystających z pakietu ochrona gleb i wód (K01) oraz 
ekstensywne łąki i pastwiska (P01 i P02) na terenach erodowanych wynosiła 66678 
osób. 

Dodatkowo, wykorzystując model USLE, oszacowano dla wszystkich gruntów ornych 
w kraju poziom erozyjnych strat gleby z uwzględnieniem struktury zasiewów, w tym 
lokalizacji pakietów chroniących glebę wdraŜanych w ramach PRŚ (A.VI.1.A-1.1c).  
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Wyniki modelowania jak równieŜ wcześniejszych opracowań wskazują, Ŝe najbardziej 
naraŜone na erozję wodną są gleby na terenie województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i śląskiego (Tablica 
4.4.1.).  

Tablica 4.4.1. Średnie straty gleby w wyniku erozji wodnej w latach  2003 i 2006 liczone na 
podstawie modelu USLE z uwzgl ędnieniem struktury zasiewów i działa ń ochronnych  

Województwo Erozja średnia w t/ha/rok 
w 2003 r. 

Erozja średnia w t/ha/rok 
w 2006 r. 

RóŜnica 
w t/ha/rok 

Dolnośląskie 2,05 2,25 0,20 
Kujawsko-pomorskie 0,93 0,90 –0,03 
Lubelskie 1,94 1,93 –0,01 
Lubuskie 0,38 0,41 0,03 
Łódzkie 0,58 0,57 –0,01 
Małopolskie 8,35 9,12 0,77 
Mazowieckie 0,44 0,46 0,02 
Opolskie 1,41 1,34 –0,07 
Podkarpackie 4,74 5,30 0,56 
Podlaskie 0,63 0,62 –0,01 
Pomorskie 0,81 0,80 –0,01 
Śląskie 2,22 2,20 –0,02 
Świętokrzyskie 2,51 2,59 0,08 
Warmińsko-

mazurskie 0,95 0,99 0,04 
Wielkopolskie 0,41 0,39 –0,02 
Zachodniopomorskie 0,56 0,59 0,03 
Polska 1,54 1,62 0,08 

Źródło: IUNG-PIB 

W okresie realizacji PROW 2004–2006 stan erozji gleb utrzymywał się na stabilnym 
poziomie. Model USLE wykazuje co prawda nieznaczny wzrost zagroŜeń, jest on jednak 
na większości obszarów na granicy błędu modelu. Pierwotnie zakładano spadek 
zagroŜeń erozyjnych w wyniku działań PROW. Zasadniczą przyczyną stabilizacji erozji 
bądź nieznacznego statystycznie nieistotnego) jej wzrostu, latach 2004–2006, był 
spadek powierzchni odłogów, które w przeszłości spełniały funkcje glebochronne. 
MoŜna przyjąć, Ŝe zagroŜenia erozyjne wzrosłyby w znacznie większym stopniu 
w wyniku zmniejszenia powierzchni odłogów, na co największy wpływ miały dopłaty 
bezpośrednie, gdyby nie pakiety PRŚ, czy ONW sprzyjające ekstensyfikacji metod 
produkcji. Szczególną rolę w tym względzie naleŜy przypisać większemu udziałowi tzw. 
zielonych pól na obszarach PRŚ w porównaniu do uŜytków rolnych nie objętych 
programem.  

Ochrona przed zanieczyszczeniem chemicznym gleb była bezpośrednio realizowania 
poprzez pakiety: rolnictwo zrównowaŜone i rolnictwo ekologiczne. W znacznym stopniu 
do ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia gleb przyczynia się równieŜ pakiet ochrona 
gleb i wód. Niemniej ilościowa ocena omawianych zagadnień w gospodarstwach nie 
objętych systemowymi ograniczeniami zagroŜeń gleb nie jest moŜliwa, bowiem 
w kaŜdym gospodarstwie rolnym powstają odmienne i bardzo złoŜone zaleŜności 
pomiędzy prowadzoną działalnością gospodarczą a środowiskiem.  

W rolnictwie zrównowaŜonym (S0 1) – realizowanym tylko w strefach priorytetowych, 
obowiązującą normą jest prawidłowe wykorzystywanie zasobów przyrody, środków 
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produkcji pochodzących spoza gospodarstwa (nawozy mineralne, chemiczne środki 
ochrony roślin), postępu technicznego i biologicznego zapewniającego stabilną 
wydajność produkcji i dochód, uzyskiwany w sposób bezpieczny dla środowiska. 
Stopień zrównowaŜenia rolnictwa zapewniającego efektywność ekonomiczną, zaleŜy od 
warunków społeczno-ekonomicznych tworzonych w wyniku polityki rolnej, która 
decyduje o moŜliwościach inwestowania w ochronę zasobów przyrody 
wykorzystywanych w produkcji.  

W pakiecie tym poza obowiązującą zwykłą dobrą praktyką rolniczą, przestrzeganie 
odpowiedniego doboru i następstwa roślin i zachowanie minimalnej przerwy w uprawie 
tego samego ziemiopłodu na danym polu zapewniające ograniczenie rozwoju 
agrofagów, ograniczenie nawoŜenia azotem na gruntach ornych do 150 kg N/ha i 120 kg 
N/ha na trwałych uŜytkach zielonych oraz zachowanie obsady zwierząt 
nieprzekraczającej 1,5 DJP/ha, wpływa na ograniczanie zanieczyszczania środowiska 
glebowego oraz wymywanie azotanów do wód. Ochrona roślin oparta na profilaktyce 
i pośrednich sposobach ograniczania populacji agrofagów tzn. płodozmianie, poprawnej 
uprawie roli, terminie i ilości wysiewu, mechanicznej pielęgnacji oraz interwencyjnym 
stosowaniu pestycydów jest równieŜ elementem chroniącym glebę przed chemicznym 
zanieczyszczeniem.  

Dodatkowym aspektem pakietu: rolnictwo zrównowaŜone jest przywrócenie 
wielostronnego znaczenia resztek roślinnych uprawianych w plonie głównym oraz roślin 
poplonowych, w przypadku łączenia go z uprawą międzyplonów (pakiet: ochrona gleb 
i wód) chroniących glebę przed erozją i wymywaniem składników pokarmowych do wód. 
Sposób zagospodarowania resztek roślinnych wpływa na Ŝyzność gleby oraz 
dystrybucję składników pokarmowych w dłuŜszym okresie czasu. Potencjalne korzyści 
wynikające z uprawy międzyplonów i zagospodarowania resztek roślinnych polegają na: 
akumulacji/utrzymywaniu węgla i azotu w glebie, ograniczaniu wymywania azotu, 
wapnia i potasu oraz ocienianiu i zapobieganiu erozji gleby. Łączenie pakietów: 
rolnictwo zrównowaŜone z ochroną gleb i wód, którym było objęte 32 661 ha, moŜe 
przynosić wielostronne korzyści, często dostrzegalne po upływie dłuŜszego czasu. 
Rolnictwo zrównowaŜone, w ramach PRŚ, było realizowane na powierzchni 66 614 ha 
(A.VI.1.A.-2.1.a).  

Rolnictwo ekologiczne (S02), którego podstawowym celem jest minimalizowanie 
wszelkich form zanieczyszczeń w środowisku, powodowanych działalnością rolniczą, 
polega na takiej organizacji i zarządzaniu gospodarstwem (ekosystemem), które będzie 
stymulowało procesy biologiczne udostępniające składniki pokarmowe i zapobiegało 
nasilonemu występowaniu wszelkich patogenów, a stosowane metody produkcji są 
przyjazne środowisku. Wykluczenie w tym systemie gospodarowania chemicznych 
środków ochrony roślin oraz stopniowe dostarczanie składników pokarmowych 
uwalnianych w wyniku procesów biologicznych nie dopuszcza do zanieczyszczenia 
środowiska glebowego. Szacuje się, Ŝe na 1 ha w ornej warstwie gleby o duŜej 
aktywności biologicznej Ŝyje kilka ton róŜnego rodzaju organizmów (bakterii, grzybów, 
glonów, pierwotniaków i innych), które decydują o homeostazie w środowisku glebowym. 
Rolnictwo ekologiczne było realizowane na powierzchni 228 83 ha (dane z monitoringu).  

Pakiety: ochrona gleb i wód oraz strefy buforowe, dzięki ograniczeniu migracji 
zanieczyszczeń i poprawie aktywności biologicznej gleb, od której zaleŜy ich rozkład, 
moŜna zaliczyć do efektywnie zapobiegających akumulacji substancji niepoŜądanych.  
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Przeciętnie w skali kraju udział powierzchni pakietów potencjalnie zmniejszających 
ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb w strukturze uŜytków rolnych wynosi 5,7% – 
zajmują one łączną powierzchnię 1 040 468 ha. 

Największym udziałem powierzchni chroniących glebę charakteryzują się województwa 
połoŜone w zachodniej części kraju (mapa 4.1.4.3.) – w lubuskim, zachodnio-pomorskim 
zajmują one 13,2 i 15,7% obszaru uŜytków rolnych. Znaczące ich powierzchnie 
występują równieŜ w województwie podkarpackim 6,8% UR. Liczba beneficjentów 
pakietów chroniących glebę przed zanieczyszczeniem w skali kraju wynosi 63 461, czyli 
ok. 90% wszystkich uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym. Ich 
rozmieszczenie w poszczególnych województwach jest silnie zróŜnicowane i często nie 
zaleŜy od powierzchni uŜytków rolnych, czego przykładem jest świętokrzyskie z liczbą 
beneficjentów 5270 i ponad dwukrotnie powierzchniowo większe mazowieckie z liczbą 
beneficjentów 5479 (mapa 4.4.3.).  

Mapa 4.4.3. Powierzchnia i liczba beneficjentów pak ietów chroni ących gleb ę przed 
zanieczyszczeniem – ochrona gleb i wód, strefy bufo rowe rolnictwo zrównowa Ŝone, 
rolnictwo ekologiczne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Rozmieszczenie omawianych pakietów na poziomie lokalnym wykazuje duŜą 
koncentrację w obrębach ewidencyjnych, a ich udział często przekracza 50% (mapa 
4.4.4.). Co więcej, obręby te występują w bliskim sąsiedztwie, co jest czynnikiem 
sprzyjającym redukcji zagroŜeń związanych z zanieczyszczeniami w większych 
kompleksach zachowujących ciągłość przestrzenną (mapa 4.4.4.). Znaczącym 
nasyceniem obszarów efektywnej ochrony gleb przez zanieczyszczeniem 
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zachowujących ciągłość przestrzenną charakteryzują się województwa 
zachodniopomorskie, lubuskie i podkarpackie (mapa 4.4.3.). 

Znamienne jest to, Ŝe poza podkarpackim, regiony te są wyspecjalizowane w produkcji 
towarowej, zatem występowanie obszarów spełniających funkcję ochronne w stosunku 
róŜnych form degradacji gleb ma tutaj doniosłe znaczenie środowiskowe. W 
województwie podkarpackim w większości obrębów w górskiej części województwa w 
gospodarstwach o małym potencjale ekonomicznym udział powierzchni, na których 
realizowane są pakiety zmniejszające ryzyko degradacji gleb w wyniku 
zanieczyszczenia przekracza 50% UR (mapa 4.4.4.). Ma to istotne znaczenie ze 
względu na usytuowanie tych obszarów w górnej części zlewni – wody spływające z tych 
powierzchni mają wpływ na stan czystości gleb i wód w terenach niŜej połoŜonych. 
Podobne funkcje ochronne zapobiegające tzw. efektom off-site spełniają powierzchnie 
z duŜym udziałem pakietów chroniących glebę występujące na terenie Pojezierza 
Mazurskiego (mapa 4.4.4.). Warto podkreślić, Ŝe lokalizacja oraz oddziaływanie 
realizacji działań PROW 2004-2006, które słuŜą zmniejszeniu zanieczyszczenia wód 
wpływa na obni Ŝenie ilo ści zwi ązków biogennych wprowadzanych z tytułu 
działalno ści rolniczej do Morza Bałtyckiego . 

Mapa 4.4.4. Przestrzenne rozmieszczenie pakietów ch roni ących gleb ę przed 
zanieczyszczeniem  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Pełniejszą ocenę ograniczenia zagroŜeń jakości gleb związanych z intensywnym 
uŜytkowaniem rolniczym daje analiza zmiany ładunków azotu wprowadzanego do 
środowiska. Bowiem zmiany poziomu nawoŜenia są miarodajnym wskaźnikiem 
intensywności wykorzystania ziemi – w przypadku jego wzrostu w powiązaniu 
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z intensyfikacją uprawy następuje mineralizacja zasobów materii organicznej 
i ograniczenie funkcji buforowych gleb w stosunku do zanieczyszczeń.  

Gleba jest integralnym elementem środowiska, a jej funkcje nie ograniczają się tylko do 
aspektów produkcyjnych, ale jest równieŜ czynnikiem decydującym o kształtowaniu 
i funkcjonowaniu ekosystemów i krajobrazu. Szczególna wartość gleby polega na tym, 
Ŝe jest ona zasobem ograniczonym w sensie geograficznym i nieodnawialnym w okresie 
jednego pokolenia. Z tego względu gleba powinna podlegać szczególnej ochronie nie 
tylko powodu, Ŝe jest warsztatem pracy i podstawą utrzymania dla rolnika, ale jest 
równieŜ przestrzenią niezbędną dla rozwoju cywilizacyjnego dla całego społeczeństwa. 
Gleba, która jest powierzchniową warstwą zwietrzałej skały macierzystej, powstała pod 
wpływem długotrwałych procesów glebotwórczych, składa się z cząstek mineralnych, 
substancji organicznej, wody, powietrza i licznych Ŝywych organizmów. Gleby, obok 
przebiegającego bardzo powoli procesu tworzenia, podlegają równocześnie procesom 
degradacji, które niekiedy mogą przebiegać bardzo szybko. Degradacja gleb powoduje 
określone skutki środowiskowe, wykraczające poza samo środowisko glebowe i wpływa 
na jakość wód, powietrza oraz róŜnorodność biologiczna. NajpowaŜniejszą 
konsekwencją degradacji gleb jest jej wpływ na jakość i stabilność podaŜy Ŝywności, 
czym jest zainteresowane całe społeczeństwo. Obok spadku plonów i utraty terenów 
uprawnych, degradacja gleb prowadzi do zwiększenia ryzyka naturalnych katastrof 
(osuwisk, powodzi), których skutki coraz częściej odczuwa nasze społeczeństwo, 
łatwiejszego wymywania substancji odŜywczych, co skutkuje eutrofizacją wód, oraz 
spadku róŜnorodności biologicznej (uboŜenie fauny glebowej, zmiana składu 
gatunkowego ekosystemów na zdegradowanych obszarach). Zatem, gleby pełnią wiele 
istotnych przyrodniczo, gospodarczo i społecznie funkcji. 

Istotną funkcją gleby, ze społecznego punktu widzenia, jest zdolność 
sekwestracji/wiązania dwutlenku węgla – gazu cieplarnianego przyczyniającego się do 
globalnego ocieplenia klimatu. Gleby mogą związać ok. 3 razy więcej węgla niŜ w 
biomasie roślinnej i 2 razy więcej niŜ w atmosferze. Konsekwencje globalnego 
ocieplenia mogą być bardzo powaŜne i róŜnorodne, zaczynając od zmiany cyklu 
hydrologicznego, zmiany poziomu mórz i oceanów poprzez zagroŜenie wyginięcia 
niektórych gatunków, zmiany w produkcji Ŝywności aŜ do skutków zdrowotnych. 

Mając na względzie dalsze działania zapobiegające degradacji gleb Komisja Europejska 
opracowała Strategię ochrony gleb oraz rozporządzenie Rady (WE) 1782/2003, które 
wprowadza zasadę wzajemnej zgodności (cross-compliance) określającą standardy 
dotyczące zarządzania gospodarstwem oraz minimalne normy w zakresie dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), obejmujące: zapobieganie erozji gleb, 
zapobieganie degradacji glebowej substancji organicznej, przeciwdziałanie pogarszaniu 
struktury gleby oraz odnosi się do minimalnego poziomu utrzymania gruntów 
wyłączonych czasowo z uŜytkowania rolniczego i zapobiegania/przeciwdziałania 
pogarszaniu się/niszczeniu siedlisk naturalnych. Zasady te stają się obowiązujące dla 
beneficjentów programu rolnośrodowiskowego. Ranga nadana ochronie gleby wskazuje 
jak cennym jest ona zasobem nie tylko dla rolnictwa, ale i z wielu względów 
ogólnospołecznych. 

W wyniku wdraŜania pakietów rolnośrodowiskowych następuje poprawa jakości gleby 
poprzez: odbudowywanie glebowej substancji organicznej, redukcję zagroŜeń 
powodowanych erozją, zanieczyszczeniem chemicznym i zagęszczeniem gleb. 
MoŜliwości takie zawarte są w pakietach: Rolnictwo zrównowaŜone, Rolnictwo 
ekologiczne, Utrzymanie ekstensywnych łąk, Utrzymanie ekstensywnych pastwisk, 
Ochrona gleb i wód, czy wreszcie Strefy buforowe. 
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A.VI.1.B. W jakim stopniu chronione s ą zasoby naturalne pod wzgl ędem poprawy 
jako ści wód gruntowych i powierzchniowych w wyniku wdra Ŝania PRŚ? 

Źródłem zanieczyszczenia wód, pochodzących z terenów uŜytkowanych rolniczo są 
stosowane nawozy i chemiczne środki ochrony roślin, których niewykorzystany nadmiar 
w określonych sytuacjach przedostaje się do wód. Ograniczenia ilościowe 
wspomnianych środków produkcji (nawozów, pestycydów) w ramach PRŚ jest 
systemowo realizowane w rolnictwie zrównowaŜonym (S01), rolnictwie ekologicznym 
oraz w pakietach przyrodniczych – ekstensywne łąki i pastwiska (P01, P02). 
W „Rolnictwie zrównowaŜonym” ochrona roślin oparta jest na profilaktyce i pośrednich 
sposobach ograniczania populacji agrofagów tzn. płodozmianie, poprawnej uprawie roli, 
terminie i ilości wysiewu, mechanicznej pielęgnacji oraz interwencyjnym stosowaniu 
pestycydów. O doborze chemicznych środków ochrony decyduje ich selektywność, 
szybkie tempo rozkładu w środowisku, oraz stosowanie ich w zalecanych dawkach 
i w optymalnym terminie. Celowość stosowania chemicznych zabiegów ochrony roślin 
jest coraz częściej określana w oparciu o sygnalizację i komputerowe systemy doradcze. 
W „Rolnictwie ekologicznym”, wykluczenie chemicznych środków ochrony roślin oraz 
stopniowe dostarczanie składników pokarmowych uwalnianych w wyniku procesów 
biologicznych nie dopuszcza do zanieczyszczenia środowiska glebowego. Całe 
postępowanie agrotechniczne (płodozmian, uprawa roli, obsada roślin, dobór odmian) są 
nastawione na kształtowanie korzystnego stanu fitosanitarnego gleby i zwiększenie 
odporności roślin na choroby i szkodniki. W ograniczaniu populacji szkodników duŜe 
znaczenie ma odpowiednio ukształtowany krajobraz: miedze, zadrzewienia, 
zakrzaczenia, Ŝywopłoty zapewniające większą róŜnorodność biologiczna ekosystemu. 
W przypadku masowego występowania patogenów moŜliwe jest stosowanie 
biologicznych preparatów, dozwolonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym.  

Istotną rolę w ochronie jakości wód poprzez ograniczenie ilości środków produkcji 
spełniają równieŜ pakiety ekstensywne łąki i pastwiska, ze względu na minimalny 
poziom stosowanego nawoŜenia oraz jedynie punktowe stosowanie herbicydów.  

 Łączny udział powierzchni, na której stosowano mniejszą ilość środków produkcji dzięki 
programowi rolnośrodowiskowemu stanowi 2,3% powierzchni uŜytków rolnych kraju, 
wykazanych w ewidencji (tablica 4.4.2.). Całkowita ich powierzchnia w Polsce wynosi 
429 694 ha (wskaźnik – A.VI.1.B-1.1.) W ujęciu regionalnym największe powierzchnie 
uŜytków rolnych objętych dzięki PRŚ redukcją nakładów związanych z nawoŜeniem 
i ochroną roślin występują w województwie podkarpackim i warmińsko mazurskim, a ich 
udział w stosunku do uŜytków rolnych wynosi, odpowiednio 4,3 i 4%. Największy 
względny udział mają jednak w województwie lubuskim (6,3% UR). Cechą 
charakterystyczną jest duŜy przestrzenny zasięg obrębów ewidencyjnych, w których 
udział pakietów redukujących ilość środków produkcji nie przekracza 5% powierzchni 
UR (mapa 4.4.5.). Obręby te łączą się na ogół w większe obszary, zwłaszcza 
w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim 
(mapa 4.4.5.). Stosunkowo liczne są obręby, w których udział uŜytków rolnych 
wykorzystywanych przy zmniejszonych nakładach na środki produkcji, przekracza 25% 
(mapa 4.4.5.) – koncentrują się one głównie w województwach: podkarpackim, 
zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko mazurskim, tworząc zwarte enklawy (mapa 
4.4.5.). Świadczy to o efektywnym upowszechnieniu PRŚ na tych obszarach, dzięki 
duŜej koncentracji na terenach zachowujących ciągłość przestrzenną (zwarte 
kompleksy) ma to zarazem pozytywny wpływ na efektywne ograniczenie zagroŜeń 
środowiska wodnego oraz zachowanie bioróŜnorodności. 
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Tablica 4.4.2. Powierzchnia, na której stosowano mn iejsz ą ilość środków produkcji (ha) 

Województwo Powierzchnia UR 
(całkowita) 

Powierzchnia S01, 
S02, P01, P02 

Udział S01, S02, 
P01, P02 

Dolnośląskie 1 151 728 349 28 3.0 

Kujawsko-pomorskie 1 149 207 17 621 1.5 

Lubelskie 1 721 067 36 109 2.1 

Lubuskie 552 418 34 712 6.3 

Łódzkie 1 262 619 3904 0.3 

Małopolskie 893 481 14 996 1.7 

Mazowieckie 2 370 702 20 826 0.9 

Opolskie 583 810 2234 0.4 

Podkarpackie 923 586 39 218 4.3 

Podlaskie 1 191 573 22 880 1.9 

Pomorskie 907131 24 402 2.7 

Śląskie 623 190 2835 0.5 

Świętokrzyskie 725 559 14 906 2.1 

warmińsko-mazurskie 1 299 808 52 526 4.0 

Wielkopolskie 1 887 928 24 475 1.3 

Zachodniopomorskie 1 107 520 83 121 7.5 
Polska 18 351 328 429 694 2.3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 

Mapa 4.4.5. Przestrzenne rozmieszczenie pakietów PR Ś ograniczaj ących zu Ŝycie środków 
produkcji – nawozów i środków chemicznej ochrony ro ślin w obr ębach ewidencyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Potwierdzeniem efektywności programu rolnośrodowiskowego w ograniczeniu zuŜycia 
środków nawozowych są wyniki monitoringu azotu mineralnego w glebach (Igras 2008). 
Na wykresie (rysunek 4.4.1.) przedstawiono róŜnice średnich zawartości pozostałości 
azotu mineralnego w latach 2003–2006 na obszarach realizacji poszczególnych działań 
programu. Przedstawione wyniki stanowią podsumowanie badań 4000 profili o znanych 
współrzędnych geograficznych, dzięki czemu moŜliwe było ich powiązanie z realizacją 
poszczególnych działań na poziomie obrębów ewidencyjnych. RóŜnice w zapasach 
azotu mineralnego pomiędzy rokiem 2003 i 2006 przedstawiono dla okresu jesiennego 
w profilu glebowym do 90 cm w kg N/ha. W latach 2004–2006 nastąpiło wyraźne 
ograniczenie zapasów azotu mineralnego w profilu glebowym w okresie jesiennym 
w całym rolnictwie, jednak w znacznie większym stopniu dotyczyło to obszarów 
korzystających z większości instrumentów PROW. Oznacza to zmniejszenie ryzyka 
wymywania azotu do wód. Spadek zapasów azotu mineralnego w glebie na obszarze 
objętym programem rolnośrodowiskowym w porównaniu do obszarów niekorzystających 
ze wsparcia PRS był o 12% większy. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód nastąpiło 
równieŜ w wyniku wdraŜania od 2004 r. dobrej praktyki rolniczej. 

Rysunek 4.4.1. Zmiany przeci ętnych zapasów azotu mineralnego w profilu glebowym do 
90 cm w latach 2003–2006 w obszarach obj ętych ró Ŝnymi działaniami PROW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR i OSCHR 

W skali kraju powierzchnia pakietów ukierunkowanych na ograniczenie wymywania 
i spływów zanieczyszczeń do wód wynosi 715218 ha, co stanowi 3,90% UR Polski 
(A.VI.1.B-2.1.) Dominującą rolę w tym względzie odgrywał pakiet ochrona gleb i wód 
(K01) obejmujący 95% powierzchni spełniających funkcje ochronne. W poszczególnych 
regionach udział tych pakietów K01 i K02 jest bardzo zróŜnicowany – 
w zachodniopomorskim, lubuskim i pomorskim obejmują one ponad 8% uŜytków rolnych 
(mapa 4.4.6.). Istotne znaczenie mają takŜe w województwach opolskim i wielkopolskim 
gdzie są realizowane na, odpowiednio, 4,95% i 6,58% powierzchni UR. 

Zmiany zawarto ści azotu mineralnego w glebie 2003 - 2006

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

ONW
Poza
ONW PRS Poza PRS ZGR Poza ZGR DSU Poza DSU

[k
g/

ha
]



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 67 

Mimo ograniczonej powierzchni omawianych pakietów glebochronnych w kraju, w skali 
regionalnej ich efektywność w ograniczaniu spływów zanieczyszczeń na poziomie 
lokalnych mikrozlewni jest często bardzo wysoka – wynika to z duŜej ich koncentracji 
w wielu sąsiadujących ze sobą obrębach, tworzących zwarte kompleksy, gdzie działania 
ochronne często obejmują więcej niŜ 20% powierzchni UR (mapa 4.4.7.). Szczególnie 
duŜo kompleksów, zachowujących ciągłość przestrzenną, w których udział działań 
ochronnych obejmuje więcej niŜ 20% UR, występuje w regionach o wysokim poziomie 
produkcji towarowej (zachodniopomorskim, pomorskim, opolskim wielkopolskim 
i warmińsko-mazurskim) (mapa 4.4.7.). 

Mapa 4.4.6. Powierzchnie i udziały pakietów ogranic zających wymywanie i spływy 
zanieczyszcze ń do wód w województwach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Pakiet strefy buforowe ma charakter liniowy, przy czym dla uproszczenia w analizie 
przyjęto, Ŝe strefy te spełniają funkcje ochronne w odniesieniu do powierzchni działek, 
na których są zlokalizowane. W ten sposób uzyskano przybliŜone oszacowanie 
powierzchni oddziaływania stref buforowych efektywnie przejmujących spływy 
powierzchniowe i wgłębne i absorbujące biogeny. 
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Mapa 4.4.7. Przestrzenne rozmieszczenie i udziały p akietów ograniczaj ących spływy 
i wymywanie zanieczyszcze ń do wód w obr ębach ewidencyjnych – pakiet ochrona gleb 
i wód (K01) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

W skali kraju i w poszczególnych województw znaczenie stref buforowych jest 
marginalne, a ich funkcje ochronne odnoszą się często do łącznej powierzchni 
kilkudziesięciu hektarów w skali województwa (mapa 4.4.8). Większe znaczenie pakiet 
ten miał jedynie w województwie zachodniopomorskim lubuskim i pomorskim, gdzie 
powiązana ze strefami powierzchnia wynosiła odpowiednio: 1276 ha, 526 ha i 522 ha. 
Co istotne strefy były skoncentrowane w niewielkiej liczbie obrębów, przy czym 
powierzchnie pól, z którymi były powiązane stanowiły często ponad 20% uŜytków 
rolnych obrębu – zatem lokalnie ich efektywność w ograniczeniu transportu 
zanieczyszczeń w mikrozlewniach moŜe być bardzo istotna (mapa 4.4.8.). 

Miarodajnym wskaźnikiem właściwej z punktu widzenia ochrony wód lokalizacji pakietu 
K01 jest fakt jego rozmieszczenia głównie na glebach silnie przepuszczalnych 
o przewodności hydraulicznej Ks>50cm/dobę (mapa 4.4.9). Na glebach tych istnieje 
duŜe ryzyko przemieszczania niewykorzystanych w sezonie wegetacyjnym składników 
nawozowych w przypadku pozostawienia pól w okresie zimowym bez okrywy roślinnej. 
Pakiet ochrona gleb i wód był wyraźnie preferencyjnie lokalizowany na gruntach silnie 
przepuszczalnych o czym świadczy ich udział w obrębach z pakietem K01 stanowiący 
79,6% UR. Podczas gdy ich udział w terenach gdzie nie realizowano działań 
poświęconych ochronie gleb i wód wynosi 49%. 
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Mapa 4.4.8. Przestrzenne rozmieszczenie stref bufor owych i udział chronionych przez nie 
powierzchni w UR rolnych obr ębów ewidencyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Mapa 4.4.9. Zasi ęg przestrzenny obr ębów, w których zlokalizowano pakiet ochrona gleb 
i wód oraz wyst ępowanie gleb silnie przepuszczalnych  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Obszary silnie przepuszczalne zdefiniowano jako obszary UR, na których Ks – 
przewodność hydrauliczna wertykalna profilu glebowego jest większa niŜ 50 cm na 
dobę, co odpowiada glebom zbudowanym w całym profilu glebowym z piasków (Lipiec 
1983; Zawadzki 1999). 

Wskaźnikiem jakości wód jest saldo bilansu azotu na powierzchni pola. W Tablicy 4.4.3. 
zestawiono dane charakteryzujące bilans azotu liczony na powierzchni pola, 
uwzględniający ładunki wprowadzane w postaci nawozów organicznych i mineralnych 
oraz pobrania przez poszczególne gatunki roślin uprawnych. Ilości azotu z nawozów 
organicznych obliczono na podstawie obsady zwierząt a mineralnych poprzez 
dezagregację danych dla województw do poziomu gminy. Strukturę zasiewów ustalono 
na podstawie danych ARIMR dla obrębów ewidencyjnych. Wskaźniki pobrania azotu 
przez poszczególne gatunki roślin przyjęto na podstawie wytycznych OECD. Analiza 
uzyskanych z modelu danych wskazuje, Ŝe w skali kraju na obszarze realizacji PRŚ 
bilans azotu, bezpieczny środowiskowo, był lekko dodatni i wynosił 18,24 kg N/ha. Dla 
porównania nadwyŜka azotu na obszarze nie objętym programem była nieznacznie 
większa i wynosiła 20,16 kg N/ha. Dane te są zbieŜne z wynikami badań prowadzonymi 
przez OSCHR wskazującymi na niewielką róŜnicę w pozostałościach azotu mineralnego 
w profilu glebowym w okresie jesiennym pomiędzy obszarami PRŚ i pozostałymi 
terenami (rysunek 4.4.1.). Do regionów, w których na obszarze PŚR nadwyŜka azotu 
jest istotnie mniejsza w porównaniu do pozostałych UR naleŜy województwo 
wielkopolskie (Tablica 4.4.3.). 

Tablica 4.4.3. Bilans azotu na powierzchni pola na obszarach PR Ś i terenach nieobj ętych 
programem  

Województwo 
Bilans azotu na 
obszarze PR Ś 

1000 ton 

Bilans azotu 
poza PRŚ w 

1000 ton 

Kg N/ha UR na 
obszarze PR Ś 

kg N/ha UR poza 
obszarem PR Ś 

Dolnośląskie –0,94 –5,02 –11,26 –4,7 

Kujawsko-pomorskie 3,86 74,56 66,99 68,3 

Lubelskie 0,88 28,01 8,83 17,38 

Lubuskie 0,55 7,05 6,73 14,97 

Łódzkie 1,75 57,75 49,64 47,04 

Małopolskie –0,44 –10,26 –19,19 –12 

Mazowieckie 0,56 27,24 11,04 11,74 

Opolskie 1,84 25,46 44,72 46,88 

Podkarpackie –1,68 –13,54 –31,57 –15,62 

Podlaskie –0,26 –2,84 –5,83 –2,47 

Pomorskie 2,6 21,2 26,97 26,14 

Śląskie 0,09 –1 5,92 –1,68 

Świętokrzyskie 0,44 6,95 11,67 10,1 

Warmińsko-mazurskie 0,07 –2,88 0,69 –2,4 

Wielkopolskie 6,36 113,66 54,81 64,35 

Zachodniopomorskie 4,73 20,99 26,71 21,68 

Polska 20,42 347,34 18,24 20,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IUNG-PIB 
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W niektórych województwach o niskim poziomie produkcji towarowej (podkarpackie 
i małopolskie) na obszarach PRŚ stwierdzono ujemny bilans azotu świadczący 
o degradacji glebowej substancji organicznej, powodowany prawdopodobnie zbyt małą 
obsadą zwierząt i niskim poziomem nawoŜenia mineralnego. Nieznacznie ujemne 
bilanse azotu na obszarach PRŚ występują takŜe w województwach dolnośląskim 
i podlaskim.  

Największe nadwyŜki azotu występują w województwach z duŜą obsadą trzody chlewnej 
i produkcji towarowej (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie 
i zachodniopomorskie (mapa 4.4.10.). 

Mapa 4.4.10. Bilans azotu na poziomie pola kg N/ha/ rok  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Ograniczenie intensywności rolnictwa, poprzez zmniejszenie chemizacji (nawoŜenie 
i pestycydy), wprowadzone na obszarach ONW i w PRŚ, dzięki stosunkowo duŜej skali 
w wymiarze powierzchniowym przynosi pozytywne efekty całemu społeczeństwu, 
inicjując nowy w polskim rolnictwie proces świadczenia usług środowiskowych. Tak 
płatności ONW jak i PRŚ w sposób mierzalny przyczyniły się do ograniczenia procesu 
intensyfikacji produkcji rolniczej a przez to do poprawy jakości środowiska wodnego. 
Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia wód i gleb, wpływa na warunki zdrowotne całej 
populacji – jakkolwiek ilościowe rozpoznanie tego zagadnienia wymaga kontynuacji 
prowadzonych badań monitoringowych. Poprawa jakości wód przynosi równieŜ korzyści 
bezpośrednio w gospodarstwie, gdyŜ ok. 30% gospodarstw nadal korzysta z własnych 
ujęć wody do celów konsumpcyjnych i pojenia zwierząt. Dość powszechna 
w społeczeństwie świadomość zagroŜeń środowiska przyrodniczego, w tym zagroŜenia 
zdrowia chemizacją środowiska, powodowaną działalnością rolniczą, jest na ogół 
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intuicyjna. Realizowane w ramach PROW działania związane z ekstensyfikacją produkcji 
rolniczej i ukierunkowanie jej na ochronę/poprawę środowiska, choć nie poparte 
wynikami dokładnych badań naukowych, pokazują na moŜliwość skutecznego 
ograniczenia strat w zasobach przyrodniczych. 

Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego przemieszczają się wraz z wodą systemami 
melioracyjnymi oraz ze spływami powierzchniowymi niosącymi ze sobą równieŜ 
erodowane cząstki gleby. Skutki tych zanieczyszczeń mogą pojawiać się w duŜej 
odległości od źródła, wraz ze spływem wód sieciami drenów, rowami melioracyjnymi 
i rzekami, zanim znajdą się w Bałtyku. Zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa 
przedostają się w pierwszej kolejności do wód gruntowych, które jeszcze w rejonach 
nieposiadających wodociągów bywają źródłem wody pitnej pobieranej ze studni 
przydomowych. Od jakości wód zaleŜy zachowanie/utrzymywanie się wiele naturalnych 
siedlisk z charakterystycznymi dla nich roślinami i zwierzętami. Nadmierne wzbogacanie 
wód związkami azotu i fosforu, powodujące ich eutrofizację, w wyniku, której następuje 
zmiana jakości wody oraz zachwianie równowagi pomiędzy organizmami Ŝyjącymi 
w wodzie. Zmiana w składzie gatunkowym ekosystemu wodnego objawia się 
nadmiernym wzrostem toksycznych gatunków glonów, które mogą ograniczać rozwój 
narybku, mięczaków, Ŝab czy innych drobnych organizmów. 

Głównymi źródłami, z których wymywane są azotany są: nawozy azotowe rozpuszczone 
w roztworze glebowym i wymyte poza strefę systemu korzeniowego, nawozy naturalne, 
z których azot w formie amonowej pod wpływem mikroorganizmów zostaje zamieniony 
na łatwo rozpuszczalne i podlegające wymyciu azotany oraz mineralizująca się 
substancja organiczna, głównie w okresie jesieni i w warunkach bardziej intensywnych 
opadów, gdy gleba nie jest pokryta roślinnością. Wpływ rolnictwa na jakość wód ujawnia 
się głównie w wodach gruntowych. Na obszarach z ekstensywnym rolnictwem 
zawartości azotanów w wodach są niewielkie w porównaniu do obszarów o intensywnej 
gospodarce rolnej oraz w strefach gęstej zabudowy wiejskiej i podmiejskiej. StęŜenie 
azotanów w wodach podziemnych będących pod wpływem rolnictwa, na większości 
obszarów w Polsce, wynosi najczęściej od 10 do 30 mg N- NO3 / l wody.  

Ekstensyfikacja produkcji rolniczej będąca wynikiem realizacji prawie wszystkich 
pakietów PRŚ, oraz duŜy zasięg obszarów ONW i przestrzeganie dobrej praktyki 
rolniczej przyczyniły się w znacznej mierze do ograniczenia ilości substancji (nawozów 
i chemicznych środków ochrony roślin) pochodzących ze źródeł rolniczych, które są 
potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód, wpływając tym samym na poprawę ich 
jakości. 

A.VI.2.A. W jakim stopniu została utrzymana lub zwi ększona ró Ŝnorodno ść 
biologiczna (ró Ŝnorodno ść gatunkowa) w wyniku działa ń rolno środowiskowych 

Obszarami bezpośrednio korzystającymi z ekstensyfikacji produkcji w kontekście 
poprawy warunków zachowania cennych zasobów flory i fauny było wsparcie utrzymania 
ekstensywnych łąk i pastwisk (P01 i P02), których powierzchnia jest przyjętym 
wskaźnikiem oceny (A.VI.2.A-1.1.). W skali kraju wynosi ona 147 595 ha. PołoŜenie 
Polski na styku klimatów oceanicznego i kontynentalnego powoduje wysoką, 
w porównaniu z innymi krajami europejskimi, róŜnorodność biologiczną, a zarazem 
występowanie wielu gatunków na granicy zasięgu. RóŜnorodność gatunków 
występujących na obszarze Polski jest bardzo bogata, ale równieŜ zróŜnicowana 
regionalnie, co wynika ze zróŜnicowanych warunków środowiskowych i stopnia 
intensyfikacji rolnictwa. Rozdrobnionej strukturze agrarnej we wschodniej i południowo-
wschodniej Polsce towarzyszą dobrze zachowane zasoby przyrody i atrakcyjny 
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krajobraz rolniczy. ZróŜnicowana rzeźba terenu, róŜnorodność warunków glebowych 
i klimatycznych sprawia, Ŝe w Polsce występuje duŜe zróŜnicowanie siedlisk 
i naturalnego krajobrazu. W mozaice gruntów ornych, trwałych uŜytków zielonych, 
32,3% powierzchni kraju zajmują obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, 
które są prawnie chronione, co oznacza prawie podwojenie w stosunku do 1990 r. 
(19,4%). Procentowo największy udział (od 63 do 44,5%) tych obszarów występuje 
w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim, 
w przeciwieństwie do dolnośląskiego czy łódzkiego, w których nie przekracza 20%. 
(Ochrona Środowiska 2008. GUS).  

Na obszarze Polski występuje ok. 365 typów zespołów roślinnych, przy czym połowa 
z nich występuje na obszarach rolniczych. Naturalnym siedliskiem unikatowych zasobów 
genowych na obszarach wiejskich są: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne 
oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, miedze, trwałe 
zadarnienia, Ŝywopłoty, skarpy itp. Ochrona, utrzymanie i racjonalne uŜytkowanie 
naturalnych zbiorowiska roślinnych i zwierzęcych ma na celu zapewnienie trwałości 
zagroŜonych gatunków roślin i zwierząt. Wg Krajowej Strategii Ochrony 
BioróŜnorodności (2003) występuje 45 typów zbiorowisk roślinnych uŜytkowanych jako 
łąki i pastwiska. Charakter pół naturalny zachowało 48,4% łąk. Charakter naturalny i pół 
naturalny zachowały siedliska błotne i torfowiskowe, ekstensywne łąki i pastwiska 
zlokalizowane w dolinach rzecznych, zakrzewienia śródpolne, murawy górskie 
i kserotermiczne z wieloma gatunkami endemicznymi. Walory środowiskowe tych 
terenów są zagroŜone wskutek intensyfikacji produkcji rolniczej, wypalania traw, a takŜe 
zaniechania ich uŜytkowania z powodu niskiej wartości paszowej oraz zanikania chowu 
zwierząt, które mogłyby być na nich wypasane. Z 2415 gatunków roślin naczyniowych 
występujących na obszarze Polski, 54 gatunki są zagroŜone lub ginące, w wyniku 
zaniechania wypasu, koszenia łąk, zaorywania TUZ, bądź intensywnego ich 
uŜytkowania. Zanik wielu gatunków roślin jest zróŜnicowany lokalnie.  

Poza bogactwem flory, na obszarach rolniczych występują ok. 702 gatunki zwierząt 
kręgowych, w tym 100 gatunków ptaków. Dobrymi wskaźnikami bioróŜnorodności na 
terenach rolniczych jest populacja bociana białego (Ciconia ciconia) i derkacz (Crex 
crex). Populację bociana szacuje się na 40 000 par, a derkacza na 37 900 
odzywających się samców. Na terenie Polski wydzielono 138 ostoi ptaków o znaczeniu 
krajowym i europejskim, które podlegają ochronie w świetle Dyrektywy Rady 
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków. 

Na skutek zachowania w Polsce rolnictwa ekstensywnego przetrwało wiele miejscowych 
odmian roślin uprawnych oraz lokalne rasy zwierząt gospodarskich. Regiony 
występowania starych odmian znajdują się głównie w południowej części kraju 
i w regionie górskim. Istnieje szansa zachowania tych zasobów genetycznych w związku 
z wprowadzeniem w PROW 2007–2013, pakietu „Zachowanie zagroŜonych zasobów 
genetycznych roślin w rolnictwie” oraz dynamicznemu rozwojowi rolnictwa 
ekologicznego, które podtrzymuje róŜnorodność gatunków w swoich gospodarstwach. 

W skład zasobów genetycznych zwierząt wchodzi 215 rodzimych ras zwierząt 
gospodarskich, które są utrzymywane w ekstensywnych gospodarstwach, które 
zapewniają optymalne warunki środowiskowe dla tych ras (wolny wybieg, naturalne 
pasze, wypas). 

W celu zachowania róŜnorodności biologicznej na obszarach przyrodniczo cennych, 
w ramach PRŚ wdraŜane były dwa pakiety przyrodnicze: „Utrzymanie łąk 
ekstensywnych” oraz ”Utrzymanie pastwisk ekstensywnych”, które były realizowane 
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w 69 strefach priorytetowych, obejmujących ok. 10 mln ha (32% powierzchni kraju), 
wyznaczonych wg szczegółowych kryteriów opracowanych przez MRiRW. Celem 
wydzielenia stref priorytetowych była koncentracja działań rolnośrodowiskowych 
w dąŜeniu do uzyskania mierzalnych efektów środowiskowych.  

Małe zainteresowanie pakietem utrzymania ekstensywnych pastwisk (powierzchnia nim 
zajęta wynosi 12 173 ha) wynika nie tylko z faktu, Ŝe w obrębie TUZ w Polsce udział 
pastwisk (8,8%) jest mniejszy niŜ łąk (12,2%), ale i z mniejszego zainteresowania PRŚ 
rolników z województw: małopolskiego i śląskiego, w których znajdują się pastwiska 
górskie, co moŜe łączyć się z ciągle słabą odbudową stad owiec. Pakiet „Ekstensywne 
uŜytkowanie pastwisk” skupiony był głównie w województwach: podkarpackim, lubuskim 
i dolnośląskim. Ogólnie małe zainteresowanie tym pakietem wynika z zaniechania 
chowu zwierząt przeŜuwających w małych ekstensywnych gospodarstwach, które nie są 
w stanie spełniać wymogów sanitarnych, ani zapewnić dobrostanu zwierząt 
wymaganego unijnymi standardami. Z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczo 
cennych, znacznie większe powierzchnie były objęte pakietem „Ekstensywne 
uŜytkowanie łąk”, szczególnie w woj. lubelskim, zachodniopomorskimi, wielkopolskim. 
Łącznie działaniami ochronnymi na łąkach było objęte 135 422 ha. Nie są to wprawdzie 
województwa o najwyŜszym udziale TUZ, ale występują w nich znaczące powierzchnie 
obszarów chronionych z mocy prawa, co moŜe uzasadniać powodzenie tego pakietu 
(Duer I.: Programy rolnośrodowiskowe instrumentem ochrony zasobów środowiska we 
Wspólnej Polityce Rolnej UE. Studia i Raporty IUNG–PIB, z. 7, 2007); 

Mapa 4.4.11. Przestrzenne rozmieszczenie pakietów p rzyrodniczych (ekstensywne ł ąki 
i pastwiska) i ich udział w UR w obr ębach ewidencyjnych  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Wobec rozproszenia terytorialnego obydwu pakietów przyrodniczych, mimo Ŝe były 
wdraŜane w strefach priorytetowych moŜna oczekiwać, iŜ róŜnorodność biologiczna 
została utrzymana przynajmniej na wyjściowym poziomie, aczkolwiek brak na to 
bezpośrednich dowodów, gdyŜ przed rozpoczęciem zabiegów ochronnych nie 
przeprowadzono inwentaryzacji chronionych zasobów. Lokalne znaczenie tych pakietów 
dla bioróŜnorodności moŜe być znaczące zwaŜywszy na często bardzo wysoki, 
przekraczający 50% UR, ich udział w strukturze na poziomie obrębów (mapa 4.4.11.). 

Poza pakietami przyrodniczymi, realizowanymi na TUZ moŜna oczekiwać pozytywnego 
oddziaływania na róŜnorodność biologiczna (zachowania lub wzrostu) w wyniku 
wdraŜania „Rolnictwa ekologicznego”, w którym nie stosuje się przemysłowych nawozów 
mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, oraz „Rolnictwo zrównowaŜone”, w 
którym ograniczone jest stosowanie chemikaliów (nawozy, chemiczne środki ochrony 
roślin), oraz jest wymóg zmianowania roślin, stosowane jest nawoŜenie organiczne 
poprawiające aktywność biologiczną gleby, co wpływa na równowagę między 
patogenami a drapieŜnikami zasiedlającymi glebę. 

Aktualnie brak jest ukierunkowanych badań pozwalających ocenić wpływ działań PROW 
2004–2006 na populację ptaków. Ewentualna analiza w tym zakresie jest dodatkowo 
utrudniona poprzez nakładanie się zmian wynikających z wdraŜania PROW i innych 
czynników wpływających na populacje poszczególnych gatunków ptaków. Wzrost lub 
spadek ich liczebności moŜe być spowodowany poprzez zmiany siedliskowe 
niewynikające z wdraŜania działań PROW, np.: 

• Rozbudowa przemysłu; 
• Budowa dróg (w szczególności szybkiego ruch); 
• Nieracjonalna gospodarka zasobami leśnymi; 
• zmiany w agrotechnice, sukcesja na nieuŜytkach,  
• czynniki wpływające na populacje danego gatunku w innych krajach (w 

przypadku gatunków, które są w Polsce na skraju zasięgu), 
• sytuację na zimowiskach i w trakcie migracji (szczególnie w przypadku tzw. 

dalekodystansowych migrantów), 
• zmiany w zakresie konkurencji i drapieŜnictwa ze strony innych gatunków (np. 

presja drapieŜników: lisa czy norki amerykańskiej). 

W przypadku działań o charakterze obszarowym, analiza wpływu jest dodatkowo 
utrudniona poprzez oddziaływanie zmian w uŜytkowaniu wynikających z realizacji 
płatności bezpośrednich. 

Pomimo braku badań ukierunkowanych na określenie wpływu działań PROW na ptaki, 
wstępną analizę na ten temat moŜna wykorzystać w oparciu o dane ogólnokrajowych 
badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. System 
monitoringu ptaków składa się aktualnie z 11 programów jednostkowych, z których 
wiele, obejmujących rzadkie gatunki ptaków zostało uruchomionych juŜ po rozpoczęciu 
realizacji PROW lub jest bardzo ograniczona przestrzennie, co utrudnia ich 
wykorzystanie do oceny oddziaływania PROW 2004–2006.  

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) od początku jest organizowany przez 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Liczba powierzchni badawczych co roku 
wzrastała z ok. 130 w 2000 r. do ok. 550 w 2008 r. (z czego prawie 100 powierzchni 
w całości lub części połoŜone na obszarach sieci Natura 2000 OSOP). W liczeniach 
w pierwszym roku trwania projektu wzięło udział 95 osób, w 2008 r. ponad 290 osób. 
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Na podstawie wyników MPPL opracowywany jest takŜe wskaźnik liczebności gatunków 
ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Bird Index 23, FBI). Jest to zagregowany 
indeks zmian stanu populacji 23 gatunków ptaków ściśle związanych z obszarami 
rolniczymi (rysunek 4.4.2.). Wskaźnik FBI23 jest generowany w poszczególnych krajach 
europejskich i dostarcza informacji na podstawie której wnioskować moŜemy o kondycji 
ekosystemów rolniczych. W Polsce zmiany wskaźnika FBI23 opracowano na podstawie 
gradientu intensywności gospodarowania na obszarach rolniczych, co pozwoliło na 
wydzielenie 3 grup województw o róŜnej intensywności rolnictwa: rolnictwo 
ekstensywne, umiarkowanie intensywne i intensywne (rysunek 4.4.2.). Podział na 
3 kategorie intensywności gospodarowania przeprowadzono w oparciu o główne 
składowe statystyki rolniczej z 13 województw. Przy obliczaniu wskaźników nie 
uwzgledniono informacji o gawronie, kląskawce i rycyku z uwagi na brak dobrych 
danych o wystepowaniu tych ptaków rejestrowanych przez MPPL w poszczególnych 
regionach. 

Rysunek 4.4.2. Zmiany warto ści wska źnika liczebno ści pospolitych ptaków krajobrazu 
rolniczego (FBI23) w latach 2000–2006. 

 
Stopień intensywności rolnictwa: zielony – ekstensywna, niebieski – średnio intensywna, czerwony – 
intensywna. 

śródło: Chylarecki i inni, 2007. 

W latach 2000–2004, tj. poprzedzających wdraŜania PROW, obserwowany był wyraźny 
spadek wartości wskaźnika FBI23, przy czym był on szczególnie wyraźny w zachodniej 
i północnej części kraju odznaczającej się intensywniejszym rolnictwem. W części kraju 
charakteryzującej się ekstensywnym rolnictwem wartość ta utrzymała się na dość 
stabilnym poziomie. 

W latach 2004–2006 zanotowano nieznaczny wzrost wskaźnika FBI i ustabilizowanie się 
go na nieco wyŜszym poziomie. Populacje ptasie były najbardziej stabilne na obszarach 
ekstensywnego rolnictwa, ale największy spadek odnotowano w województwach 
o rolnictwie o pośredniej intensywności. W województwach z najintensywniejszym 
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rolnictwie zaobserwowano największe odbudowanie populacji ptaków w latach 2004–
2006. 

Dane te nie pozwalają wnioskować na temat oddziaływania poszczególnych 
instrumentów PROW. Dają one jednak podstawę do stwierdzenia, Ŝe w okresie ich 
wdraŜania nie nastąpiło pogłębienie się negatywnego trendu liczebności tej grupy 
zwierząt. Obserwowany był jednak spadek liczebności poszczególnych gatunków 
krajobrazu rolniczego, trend ten moŜe być jednak związany z innymi czynnikami 
niezaleŜnymi od PRŚ (rysunek 4.4.3.). 

Rysunek. 4.4.3. Zmiany wska źnika liczebno ści wybranych ptaków pospolitych w latach 
2000–2006  

 

 
Źródło: Monitoring GIOŚ, 2008 

Analiza wpływu poszczególnych instrumentów PROW na ptaki jest moŜliwa po 
przeprowadzeniu dobrze zaprojektowanych badań monitoringowych. Informację na ten 
temat moŜna równieŜ uzyskać zbierając dodatkowe dane lub wykonując dodatkowe 
analizy w oparciu o sieć powierzchni monitoringowych MPPL. Analizy takie mogą 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 78 

umoŜliwić głównie określenie wpływu poszczególnych płatności o charakterze 
obszarowym: ONW, program rolnośrodowiskowy.  

Warto dodać, Ŝe ptaki są dobrymi wskaźnikami kondycji innych elementów środowiska. 
Został teŜ dobrze udokumentowany wpływ zmian w uŜytkowaniu rolniczym na ich 
populacje. Ze względu stosunkowo łatwą oceny ich liczebności, ustandaryzowaną 
metodykę, duŜą grupę potencjalnych wykonawców badań terenowych, grupa ta 
doskonale nadają się do monitorowania wpływu działań PROW na środowisko 
naturalne. 

 W wyniku realizacji PRŚ utrzymano lub przywrócono wzorce upraw (zmianowanie, 
zielone pola), z których wynikają korzyści dla flory i fauny ( A.VI.2.A-2). Przywrócenie 
tradycyjnych wzorców upraw wiąŜe się przede wszystkim z przywróceniem zmianowania 
(wskaźnik A.VI.2.A-2.1). Miarą prawidłowego zmianowania roślin jest udział zbóŜ 
w strukturze zasiewów, który nie powinien przekraczać 60%. Częsta uprawa zbóŜ po 
sobie powoduje naruszenie równowagi ekologicznej środowiska. Uprawa 
w płodozmianach uproszczonych lub monokulturze zawsze prowadzi do namnaŜania się 
agrofagów, czego konsekwencją są rosnące nakłady na środki ochrony roślin i spadek 
plonów Problem wysokiego udziału zbóŜ w strukturze zasiewów dotyka coraz więcej 
gospodarstw. W intensywnie uŜytkowanych rejonach gospodarki bez inwentarzowej 
obserwuje się daleko idące uproszczenia zmianowań, w których udział zbóŜ nierzadko 
przekracza 70%, a nawet prowadzi do uprawy monokultur zboŜowych. Utrzymanie 
prawidłowego płodozmianu jest warunkiem zachowania Ŝyzności gleb. Efektywne 
wykorzystanie potencjału siedliska jest moŜliwe jedynie w płodozmianie wielopolowym, 
złoŜonym z gatunków roślin naleŜących do róŜnych grup biologicznych. DuŜa 
koncentracja zbóŜ w uprawie wymuszona czynnikami ekonomiczno – organizacyjnymi 
jest niekorzystna ze względów przyrodniczych..  

Na 60% obszaru objętego programem rolnośrodowiskowym gospodarkę płodozmienną 
moŜna uznać za prawidłową, poniewaŜ udział zbóŜ w strukturze zasiewów nie 
przekracza 60%.Całkowita powierzchnia tych gruntów na obszarze PRŚ wynosi 661387 
ha (wskaźnik A.VI.2.A-2.1). Najkorzystniejsza sytuacja pod tym względem panuje w 
województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim, gdzie obszary 
spełniające kryterium stanowią więcej niŜ 70% gruntów ornych (mapa 4.4.12.). Do 
regionów o duŜym stopniu uproszczeń płodozmianów na obszarach PRŚ naleŜą 
lubuskie zachodniopomorskie i pomorskie, gdzie prawidłową, nie naruszającą 
równowagi siedliska, strukturę zasiewów wykazuje mniej niŜ 50% gruntów ornych. Jest 
to w znacznej mierze podyktowane sytuacją rynkową i nastawieniem gospodarstw 
towarowych na produkcję zbóŜ. W regionach tych oraz w województwach o duŜej 
produkcji towarowej (wielkopolskie, dolnośląskie) występują duŜe skupienia obrębów 
ewidencyjnych, wyspecjalizowanych w produkcji zbóŜ, których udział w strukturze 
przekracza 80% (mapa 4.4.13.).  

Z regionów o niskim poziomie produkcji i rozdrobnionej strukturze agrarnej wyróŜnia się 
lubelskie, charakteryzujące się dominacją zbóŜ w zmianowaniu – powierzchnia na której 
zboŜa nie przekraczają 60% wynosi tutaj mniej niŜ 50%.  

Ilość biomasy produkowanej w siedliskach rolniczo uŜytkowanych kształtuje warunki 
troficzne i decyduje o obiegu materii i energii, Ŝyzności gleb oraz reguluje 
funkcjonowanie biocenoz kształtujących krajobraz rolniczy. Utrzymanie Ŝyznych siedlisk 
z duŜą ilością resztek organicznych jest pierwszym ogniwem łańcucha Ŝywieniowego 
istotnego dla rozwoju roŜnych gatunków drobnoustrojów, bezkręgowców, płazów, 
gadów, ptaków i ssaków tworzących wzajemnie powiązany układ producentów 
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i konsumentów (biocenozę). W uproszczeniu moŜna przyjąć, Ŝe ilość biomasy 
wchodzącej w obieg materii w łańcuchu pokarmowym agorekosystemów jest tym 
większa im większe jest pokrycie roślinnością przestrzeni rolniczej w ciągu roku 
(wskaźnik A.VI.2.A-2.2.). W programie rolnośrodowiskowym działaniem zwiększającym 
ilość resztek organicznych jest pakiet ochrona gleb i wód, polegający na uprawie 
poplonów , których biomasa zwiększa zasoby pokarmowe siedliska. Jednak pełna ocena 
zasobów biomasy istotnych dla kształtowania warunków pokarmowych biocenoz na 
obszarze realizacji PRŚ powinna uwzględniać powierzchnię wszystkich zielonych pól 
w okresie jesienno-zimowym. Przyjęto, Ŝe wskaźnik ten jest lepszym odzwierciedleniem 
rzeczywistych warunków troficznych przydatnym do analizy porównawczej zasobów 
pokarmowych na obszarze realizacji PRŚ w stosunku do terenów nie objętych 
programem. Dlatego teŜ, w analizie do tak zwanych „zielonych pól” włączono wszystkie 
powierzchnie z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym na gruntach ornych, oraz 
trwałe uŜytki zielone i sady. ZałoŜono, Ŝe powierzchnie te, ze względu na produkcję 
większych ilości biomasy, mają większy potencjał w utrzymaniu róŜnorodności 
i równowagi biocenoz w porównaniu do pozostałych terenów. Istotnym zadaniem 
zielonych pól jest takŜe ograniczanie strat azotu, a głównie jego wymywania z gleby. 
Szacuje się, Ŝe przynajmniej 2/3 strat azotu powodowanego przez wymywanie przypada 
na okres przerwy w wegetacji roślin (późna jesień, zima, wczesna wiosna), gdy gleba 
nie jest zamarznięta. 

Mapa 4.4.12. Obszary, na których udział zbó Ŝ w strukturze zasiewów nie przekracza 60% – 
poziom województw  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Mapa 4.4.13. Obszary, na których udział zbó Ŝ w strukturze zasiewów nie przekracza 60% – 
poziom obr ębów ewidencyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Mapa 4.4.14. Przestrzenne zró Ŝnicowanie obszarów zielonych pól na UR w obr ębach 
ewidencyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Tablica 4.4.4. Powierzchnia zielonych pól na obszar ze realizacji PR Ś oraz na obszarach nie 
obj ętych programem  

Województwo 

Pow. zielonych 
pól i K01 na 

obszarze PR Ś 
w 1000 ha 

Pow. zielonych 
pól na obszarze 

poza PRŚ w 1000 
ha 

Pow. zielonych 
pól i K01 na 

obszarze z PR Ś 
jako % UR 

Pow. zielonych 
pól na obszarze 
poza PRŚ jako 

% UR 
Dolnośląskie 67,65 775,67 81,30 72,59 
Kujawsko-pomorskie 36,77 625,05 63,84 57,26 
Lubelskie 66,13 954,08 66,16 58,85 
Lubuskie 69,69 367,31 85,74 77,96 
Łódzkie 21,75 707,00 61,60 57,61 
Małopolskie 12,06 438,90 52,42 50,42 
Mazowieckie 33,18 1412,82 64,90 60,90 
Opolskie 31,30 380,43 77,28 70,02 
Podkarpackie 37,10 561,10 69,23 64,47 
Podlaskie 26,47 616,23 59,71 53,69 
Pomorskie 76,18 570,10 78,64 70,36 
Śląskie 10,97 398,88 70,89 65,63 
Świętokrzyskie 22,00 392,48 58,54 57,05 
Warmińsko-
mazurskie 75,55 765,08 71,19 64,09 
Wielkopolskie 86,79 1131,01 74,24 63,86 
Zachodniopomorskie 146,11 704,82 82,82 75,70 
Polska 819,71 10800,94 73,23 62,67 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR i GUS  

W skali kraju udział zielonych pól na obszarze realizacji PRŚ wynosi 73,23% UR, jest 
zarazem wyraźnie większy niŜ na pozostałych obszarach (62,67% UR) (Tablica 4.4.4.). 
Całkowita ich powierzchnia na obszarze objętym PRŚ wynosi 819 710 ha (wskaźnik 
A.VI.2.A-2.2.). Największym udziałem zielonych pól na obszarach objętych PRŚ 
charakteryzują się uŜytki rolne w województwach zachodniopomorskim (82,8%) 
i dolnośląskim (81,3%) – jest on tutaj wyraźnie większy w porównaniu do uŜytków 
rolnych znajdujących się poza programem.  

Pakiety realizowane na trwałych uŜytkach zielonych: P01 i P02 mają duŜe znaczenie 
środowiskowe, ze względu na szerokie spektrum cennych gatunków roślin 
występujących w strefach priorytetowych (wskaźnik A.VI.2A-3.1), których utrzymanie 
zaleŜy od zachowania ekstensywnych metod produkcji. W tym zakresie naleŜy zwrócić 
uwagę na synergię celów związanych z ochroną zbiorowisk roślinnych jak i Ŝerowisk 
oraz siedlisk lęgowych ptaków. Utrzymanie łąk ekstensywnych” podtrzymuje bądź 
przywraca tradycyjne uŜytkowanie rolnicze biocenoz półnaturalnych oraz zachowanie 
ich jako elementów krajobrazu zwiększającego róŜnorodność biologiczna. Ochrona 
bioróŜnorodności na TUZ wiąŜe się zarówno z florą jak i fauną (Kotowski W.: Łąki 
półnaturalne, pastwiska ekstensywne, uŜytki przyrodnicze. Biblioteczka Krajowego 
Programu Rolnośrodowiskowego. MRiRW, Warszawa 2003). Ustalenie terminu 
koszenia nie wcześniej niŜ 1 lipca pozwala na osypanie się nasion wielu gatunków 
roślin, bądź odprowadzenie asymilatów do cebul/rozłogów, daje jednocześnie szanse 
wyprowadzenie piskląt. Wśród łąk obszarów priorytetowych znajdują się półnaturalne 
uŜytki zielone, często znajdujące się na obszarach chronionych (parkach narodowych, 
krajobrazowych, uŜytkach ekologicznych) o bogatej roślinności zielnej utrzymującej się 
pod warunkiem zachowania tradycyjnej gospodarki łąkowej i pasterskiej. W zaleŜności 
od warunków siedliskowych łąki były koszone jeden lub dwa razy w sezonie, albo 
wypasane przy obsadzie 0,5 lub 1,0 DJP/ha. Koszenie lub wypas miał na celu 
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powstrzymanie naturalnej sukcesji krzewów i drzew, aby umoŜliwić rozwój róŜnych 
gatunków bylin.  

1. Do łąk jednokośnych – zalicza się stanowiska bagienne (turzycowiska, 
mechowiska), łąki trzęślicowe i łąki ciepłolubne, o niskiej wartości paszowej ale bogatych 
w rzadkie gatunki roślin. Najwartościowsze przyrodniczo łąki bagienne są zbliŜone do 
biocenoz naturalnych, na których występują torfowiska niskie, których typowym 
składnikiem są róŜne gatunki turzyc, mchów torfowców, kosaciec Ŝółty, bobrek 
trójlistkowy, siedmiopalecznik błotny i występujące na mechowiskach róŜne gatunki 
storczyków. Równie cenne, a dziś juŜ prawie zanikające zbiorowiska roślin występują na 
łąkach trzęślicowych, które w wielu regionach dostarczały ściółki dla bydła. Ze względu 
na późne koszenie (wysoki poziom wód gruntowych) wykształciło się specyficzne 
zbiorowisko roślin późno kwitnących np. goździk pyszny, goryczka wąskolistna, mieczyk 
dachówkowaty oraz liczne gatunki motyli. Zbiorowiska te są miejscem gniazdowania 
i Ŝerowania ptaków np. bataliona, dubelta czy wodniczki, oraz w znaczący sposób 
poprawiają retencję wodną przyległych terenów. Większość tych siedlisk zajmuje małą 
powierzchnię i jest obawa ich porzucenia bądź naturalnego przekształcenia 
w zbiorowiska leśne lub zakrzewienia.  

2. Łąki dwukośne – to najbardziej typowe elementy tradycyjnego krajobrazu 
wiejskiego, zajmujące albo stoki wysoczyzn o Ŝyznych glebach i korzystnym 
uwilgotnieniu, albo tereny zalewowe w dolinach rzek połoŜone na madach bądź 
częściowo odwodnionych torfowiskach. Niewielkie dawki nawozów sprzyjają utrzymaniu 
bogactwa gatunków, natomiast intensyfikacja nawoŜenia prowadzi do uboŜenia tych 
biocenoz. Dlatego dopuszczalna jest, w ramach PRŚ, dawka azotu 60 kg/ha. Z łąk tych 
moŜna osiągnąć stosunkowo wysokie plony przy zachowaniu bogactwa gatunków. 
Dwukośne łąki nizinne podmokłe są ostoją ptaków wodno-błotnych, a w połączeniu 
z bogactwem gatunków roślin: knieci błotnej, rdestu węŜownika, firletki poszarpanej, 
jaskra ostrego, ostroŜnia warzywnego, niezapominajki błotnej, koniczyn, złocienia 
pospolitego, dzwonka rozpierzchłego i wielu innych są bardzo dekoracyjnym elementem 
krajobrazu.  

3. Dwukośne łąki występują równieŜ w górach na terenach poleśnych. W zaleŜności 
od pasma górskiego i zróŜnicowania siedlisk występują typowe dla nich fitocenozy. 
W Tatrach charakterystyczne są łąki mieczykowo-mietlicowe, bądź konietlicowe 
o charakterystycznych aspektach sezonowych np. wczesnowiosenny aspekt szafranu 
spiskiego i innych gatunków takich jak: goryczka trojeściowa, gółka ostrołuskowa, fiołek 
trwały, zimowit jesienny i inne. 

4. Murawy i łąki ciepłolubne – naleŜą do najrzadszych zbiorowisk roślinnych 
w Polsce. Występują na wyŜynach polski południowej, a takŜe w dolinach duŜych rzek 
(Wisły, Odry, Warty), na stromych południowych stokach, o glebach bogatych w węglan 
wapnia (gleby lessowe, rędziny), okresowo suchych i o wysokiej temperaturze. 
Tradycyjnie uŜytki te były ekstensywnie wypasane przez bydło, konie, owce, kozy, lub 
przy braku zwierząt wykaszane raz do roku. Charakterystyczne dla tych stanowisk są 
niespotykane w innych siedliskach gatunki np.: róŜne gatunki ostnic, małe turzyce, 
driakiew wonna, głowienka wielkokwiatowa, dzwonek bonoński, czy szałwia łąkowa. 

5. Ochrona walorów przyrodniczych łąk dwukośnych była realizowana zgodnie 
z wymogami przewidzianymi dla tego pakietu, w sposób pozwalający na optymalne 
wykorzystanie naturalnych właściwości tych siedlisk. 

6. Pastwiska ekstensywne – zlokalizowane są zarówno w siedliskach wilgotnych, 
umiarkowanie zasobnych w wodę, a nawet suchych. Wypas na glebach wytrzymujących 
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udeptywanie, przy odpowiedniej obsadzie zwierząt, kształtował bardzo bogate 
zbiorowiska roślinne. Przywrócenie/podtrzymanie tradycyjnego wypasu pozwoli nie tylko 
na ochronę flory ale równieŜ siedlisk lęgowych wielu gatunków ptaków. Największym 
bogactwem gatunkowym odznaczają się pastwiska na murawach ciepłolubnych.  

7. Pastwiska nizinne – połoŜone na glebach mineralnych (łęgi, grądy) w dolinach 
rzecznych stanowią niezmiernie waŜne siedlisko lęgowe rzadkich gatunków ptaków, 
zwłaszcza siewkowych. W składzie runi przewaŜają trawy. Koniczyna biała, stokrotka 
łąkowa, brodawnik jesienny, babka lancetowata, sity, pokrzywa, ostroŜeń polny, szczaw 
kędzierzawy. Na pastwiskach dość suchych wyróŜnia się macierzanka piaskowa, 
goździk kropkowany, jastrzębiec kosmaczek, przytulia właściwa, kostrzewa owcza, 
mietlica pospolita. 

8. Szczególne znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe maja pastwiska górskie, na 
których wypas był podstawową formą uŜytkowania. Zaniechanie wypasu owiec na 
halach reglowych prowadzi do zaniku tego cennego krajobrazu, który stopniowo będzie 
zarastał drzewami i krzewami. Wiele ekstensywnych pastwisk górskich odznacza się 
duŜym bogactwem gatunkowym, wśród których dominują grzebienica pospolita, 
kostrzewa czerwona, bliźniczka psia trawka, arnika górska, dziewięćsił bezłodygowy, 
i liczne gatunki storczyków (wskaźnik A.VI.2.A-3.1.). 

Zachowanie bioróŜnorodności jako cechy tradycyjnego krajobrazu rolniczego jest 
związane w znacznym stopniu z ekstensywnym sposobem gospodarowania. Jednak, ze 
względów społeczno-ekonomicznych taki sposób gospodarowania jest nieopłacalny. 
W zaleŜności od regionu kraju i typu uŜytków zielonych, bogactwu przyrodniczemu na 
obszarach wiejskich zagraŜa albo wzrost intensywności gospodarowania, albo całkowite 
zaniechania produkcji rolniczej, co w obydwu przypadkach prowadzi do utraty 
bioróŜnorodności. W związku z intensyfikacją chowu bydła skoncentrowanego 
w regionach o korzystniejszych warunkach siedliskowych zmniejszyło się lub całkowicie 
zaniknęło wykorzystanie turzyc i traw o niskiej wartości paszowej, wykorzystywanej jako 
ściółka dla bydła. Doprowadziło to prawie do zaniku łąk jednokośnych, na których 
następuje naturalna sukcesja. Podobnie zaprzestaje się uŜytkowania pastwiskowego 
(brak bydła) muraw ciepłolubnych.  

Rysunek 4.4.4 Zasoby flory i fauny dostrzegalne prz ez beneficjentów programów 
rolno środowiskowych  
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Źródło: Wyniki badania PAPI 
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Wyniki badania PAPI wskazują, Ŝe w gospodarstwach objętych programem 
rolnośrodowiskowym beneficjenci dostrzegają występowanie cennych zasobów 
środowiska i trwałych elementów krajobrazu takich jak: roślinność, ptaki, zadrzewienia 
i zakrzaczenia oraz wody powierzchniowe (rysunek 4.4.4). Najczęściej dostrzegalną 
składową ekosystemów rolniczych są zadrzewienia oraz ptaki. 

Wyniki badań ankietowych wskazują na przekonanie beneficjentów o skutecznej 
realizacji celów PRŚ związanych z ochroną dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk – 
większość respondentów podziela pogląd o realizacji zakładanych celów – w stopniu od 
średniego do bardzo duŜego (rysunek 4.4.5). 

Rysunek. 4.4.5 Stopie ń osi ągni ęcia celu ochrony flory i fauny w opinii beneficjent ów 
programów rolno środowiskowych  
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Źródło: wyniki badania PAPI 

W wyniku realizacji pakietów PRŚ, którym towarzyszyła ekstensyfikacja produkcji, 
została utrzymana przynajmniej na wyjściowym poziomie róŜnorodność cennych 
gatunków roślin. 

A.VI.2.C. W jakim stopniu ró Ŝnorodno ść biologiczna (ró Ŝnorodno ść genetyczna) 
została utrzymana lub zwi ększona w wyniku wdra Ŝania działa ń 
rolno środowiskowych poprzez ochron ę zagro Ŝonych ras zwierz ąt lub odmian 
roślin  

Pakiet „Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich” obejmuje 15 803 sztuk zwierząt 
hodowlanych (bydła, koni, i owiec). Stanowi to niewielki odsetek całkowitej populacji tych 
gatunków, tym niemniej jest szansą dla zachowania starych rodzimych ras, których 
udział systematycznie maleje. Rasy kiedyś popularne zostały wyparte przez 
nowoczesne wysoko wydajne rasy. Zwierzęta ras tradycyjnych dobrze radzą sobie 
w trudnych warunkach środowiskowych, są bardziej odporne na choroby lub posiadają 
oczekiwane przez konsumentów wyróŜniające je cechy jakościowe (smak mleka, mięsa 
czy jaj). DuŜym powodzeniem cieszą się prymitywne rasy koni (hucuły, konik polski), 
wykorzystywane jako atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych. Zwykle niŜsza 
uŜytkowość lokalnych ras, rekompensowana jest mniejszymi wymaganiami 
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pokarmowymi i dobrym wykorzystaniem pasz gospodarskich. Lokalne rasy są odporne 
na choroby i stres, odznaczają się wysoką płodnością i plennością, długowiecznością 
i unikatowa jakością uzyskiwanych od nich produktów (Martyniuk E.: Zwierzęta 
gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych. Biblioteczka Krajowego Programu 
Rolnośrodowiskowego. MRiRW, Warszawa 2003). 

Celem pakietu jest utrzymanie w gospodarstwach stad rodzimych ras zwierząt 
zagroŜonych wyginięciem, jako komponentu róŜnorodności biologicznej. Rasy rodzime 
powinny być utrzymywane w systemie produkcji ekstensywnej, połączonej z wypasem 
ekologicznym, co zapewniłoby efektywne wykorzystywanie pół naturalnych terenów 
(TUZ), o ubogich zasobach paszowych. Upowszechnianie ich powinno odbywać się 
w okolicach, gdzie Ŝywe są tradycje ich chowu. W PRŚ uwzględnione zostały rasy bydła, 
koni i owiec, objęte w Polsce programami hodowlanymi ochrony populacji. Są to dwie 
rasy bydła, cztery rasy koni i jedenaście ras owiec. Wybór gatunków zwierząt do 
programu był podyktowany potrzebą powiązania ochrony ras rodzimych z działaniami 
dotyczącymi wypasu na róŜnych siedliskach TUZ, w celu ochrony pastwisk przed 
naturalna sukcesją. Obszar wdraŜania obejmuje cały kraj, ze szczególnym 
uwzględnieniem tradycyjnego zasięgu występowania poszczególnych ras. Funkcje 
przyrodniczo-krajobrazowe i społeczno-kulturowe powodują, Ŝe rasy rodzime są 
uznawane za świadectwo tradycji i kultury materialnej lokalnych społeczności i dlatego 
naleŜy zachować je dla przyszłych pokoleń (Martyniuk, 2003). 

Tablica 4.4.5. Statystyki gatunków zwierz ąt obj ętych wsparciem w województwach  

Zwierzęta pakiet G01 (pogłowie 
średnioroczne) 

Udział chronionych zwierząt do liczby 
całkowitej w % 

Województwo 

Bydło 
(G01a) 

Konie 
(G01b) 

Owce 
(G01c) Bydło Konie Owce 

Dolnośląskie  146.6 20.0 0.000 1.123 0.167 

Kujawsko-pomorskie 10.0 17.3 253.3 0.002 0.208 1.125 

Lubelskie 56.2 159.3 2913.6 0.015 0.364 13.455 

Lubuskie  19.0 31.0 0.000 0.339 0.776 

Łódzkie 4.2 129.3 427.1 0.001 0.608 1.947 

Małopolskie 771.3 257.8 483.4 0.316 0.869 0.521 

Mazowieckie 31.8 100.8 314.6 0.003 0.165 2.543 

Opolskie  36.4   0.000 0.908 0.000 

podkarpackie 5.2 204.1 136.4 0.004 0.801 0.914 

Podlaskie 113.8 22.0 2054.3 0.014 0.086 9.976 

Pomorskie  23.4 3074.2 0.000 0.167 23.933 

Śląskie  90.3 128.5 0.000 0.806 0.703 

Świętokrzyskie 10.9 89.4 104.8 0.006 0.493 3.373 

Warmińsko-mazurskie 84.6 80.0 1090.3 0.021 0.448 13.062 

Wielkopolskie  203.3 1688.4 0.000 0.898 4.093 

Zachodniopomorskie 3.0 15.0 398.3 0.003 0.194 5.756 
Polska 1090.9 1594.0 13118.1 0.020  0.484 4.157 

Źródło: dane z monitoringu ARiMR 

Dane przedstawione w Tablicach 4.4.5. oraz na mapach (Mapy 4.4.16, 4.4.15, 4.4.17.) 
wskazują na niewielkie zainteresowanie ochroną lokalnych ras zwierząt. Gatunkiem 
o większym znaczeniu są lokalne rasy owiec zwłaszcza w województwie pomorskim, 
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lubelskim i warmińsko-mazurskim, których liczba przekracza 10% ogólnej populacji. 
Pozostałe gatunki w tym zwłaszcza bydło mają znacznie marginalne. W ujęciu 
ogólnokrajowym objęte ochroną gatunki w stosunku do całej ich populacji w kraju 
stanowią: bydło (0.020%), konie (0.48%), owce (4.15%) – wskaźnik A.VI.2.C-1.1. 

Mapa 4.4.15. Liczba i udział bydła obj ętego ochron ą w stosunku do całej populacji 
w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Na podstawie prezentowanych wyników analiz moŜna więc stwierdzić, Ŝe działania na 
rzecz zachowania róŜnorodności genetycznej są istotne dla populacji lokalnych ras 
owiec i koni, a marginalne w odniesieniu do bydła.  
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Mapa 4.4.16. Liczba i udział koni obj ętych ochron ą w stosunku do całej populacji 
w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Mapa 4.4.17. Liczba i udział owiec obj ętych ochron ą w stosunku do całej populacji 
w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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A.VI.3. W jakim stopniu zachowano lub wzbogacono kr ajobraz w wyniku 
wdra Ŝania działa ń rolno środowiskowych? 

Dzięki realizacji PRŚ w duŜym stopniu utrzymano/zachowano spójność wizualną 
pomiędzy uŜytkami rolnymi a naturalnymi/biofizycznymi cechami krajobrazu. Sprzyjało 
temu wdraŜanie ekstensywnego uŜytkowania łąk i pastwisk oraz rozwój rolnictwa 
ekologicznego na obszarach cennych przyrodniczo (NATURA 2000). Przyjęto, Ŝe te 
formy gospodarowania sprzyjają zachowaniu warunków naturalnych zwiększając 
atrakcyjność krajobrazową obszarów wyróŜniających się szczególnymi walorami 
przyrodniczymi (wskaźnik A.VI.3-1.1.). Ekstensywne metody produkcji na uŜytkach 
zielonych i rolnictwo ekologiczne sprzyjają zachowaniu tradycyjnej mozaiki pól 
kształtującej walory estetyczne obszarów wiejskich.  

Powierzchnia wdraŜania pakietów na obszarach NATURA 2000 to 214 196 ha (4,54% 
UR). Natomiast udział pakietów poza tymi terenami stanowił jedynie 1,13% UR. 
Preferencyjna lokalizacja pakietów ekstensyfikujących produkcję i przywracających 
tradycyjne formy uprawy jest istotnym wzmocnieniem funkcji ekologicznych rolnictwa na 
obszarach NATURA 2000 o duŜym znaczeniu dla stabilizacji form krajobrazowych – 
naleŜy podkreślić walor demonstracyjny i edukacyjny tych działań. W ujęciu regionalnym 
(mapa 4.4.18.) powierzchnie objęte działaniami stabilizującymi spójność krajobrazową 
charakteryzują się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i podkarpackie (powyŜej 
6% UR), a takŜe dolnośląskie, świętokrzyskie i małopolskie (4–6% UR).  

Mapa 4.4.18. Powierzchnie i udział (%UR) pakietów w zmacniaj ących spójno ść wizualn ą 
krajobrazu w obszarach NATURA 2000 w województwach  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Mapa 4.4.19. Przestrzenne rozmieszczenie pakietów w zmacniaj ących spójno ść wizualn ą 
krajobrazu w obszarach NATURA 2000 z rozdzielczo ścią do obr ębów ewidencyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

W skali lokalnej zwłaszcza na w województwie podkarpackim i zachodniopomorskim, 
udział pakietów potencjalnie chroniących walory krajobrazowe w wielu obrębach 
ewidencyjnych przekracza 50% – obszary te często tworzą większe skupienia co ma 
istotne znaczenie z punktu widzenia rzeczywistego zauwaŜalnego wpływu 
podejmowanych działań na lokalny krajobraz (mapa 4.4.19.). 

Przejawem spójności trwałych elementów krajobrazu ze zróŜnicowaniem uŜytków 
rolnych w przestrzeni obszarów wiejskich w Polsce jest mozaika pól, utrzymywana 
w głównej mierze dzięki rozdrobnieniu gospodarstw oraz zachowaniu ekstensywnych 
(tradycyjnych) metod produkcji. Mozaika pól w przestrzeni rolniczej spełnia funkcje 
ochronne w przeciwdziałaniu erozji i utracie bioróŜnorodności (wskaźnik A.VI.3-2.1). 
Sieć miedz składających się na system wizualnego podziału przestrzeni jest wpisana 
w rzeźbę terenu tworząc formy o unikalnych walorach wizualnych. Ochrona tych 
walorów w duŜej mierze zaleŜy od zachowania ekstensywnych metod produkcji 
rolniczej. W wykonanej ocenie przyjęto, Ŝe działaniami programu, w sposób szczególny 
wzmacniającymi wizualne zróŜnicowanie krajobrazu są rolnictwo ekologiczne i oraz 
pakiety przyrodnicze – utrzymanie ekstensywnych łąk i pastwisk. Działania te poprzez 
swój ekstensywny charakter zapobiegają presji konsolidacyjnej i powstawaniu duŜych 
pól, niszczenie sieci miedz, obserwowane na obszarach z dominacją gospodarstw 
nastawionych na produkcję towarową. Jako miarę ochrony spójności wizualnej uŜytków 
rolnych przyjęto upowszechnienie działań ekstensyfikujących uprawę i przywracających 
tradycyjne jej formy na obszarach z mozaiką pól. Przyjęto załoŜenie, Ŝe preferencyjna 
lokalizacja tych działań na obszarach o duŜym udziale małych działek spełnia funkcje 
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stabilizujące wizualne zróŜnicowanie krajobrazu. W oparciu o dane ARIMR 
przeprowadzono identyfikację obrębów ewidencyjnych, w których średnia wielkość 
działki nie przekracza 0,5 ha – wielkość tą przyjęto jako wskaźnikową dla występowania 
mozaiki pól w krajobrazie. Przeciętnie w skali kraju jedynie 20% powierzchni objętej 
pakietami programu rolnośrodowiskowego, w szczególny sposób wspierającymi 
krajobraz, było zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych, w których przeciętna pow. 
działki nie przekracza 0,5 ha. Nawet w regionach, w których udział obszarów z działkami 
o pow. <0,5 ha przekracza 60% (podkarpackie, małopolskie) pakiety stabilizujące 
krajobraz były preferencyjnie lokalizowane na obszarach o większej powierzchni działek, 
a w obrębach z mozaiką pól jedynie 19% i 37,6% powierzchni ich wdraŜania (mapa 
4.1.4.20). Dane te świadczą o ograniczonej zdolności małych gospodarstw, o duŜym 
rozdrobnieniu struktury uŜytków i rozłogu, do angaŜowania się we wdraŜanie działań 
programu – rozmieszczenie lokalizacji pakietów stabilizujących krajobraz, na tle 
wielkości działek w obrębach ewidencyjnych, zobrazowano na mapie 1.4.21. Jedynie 
w takich regionach jak śląskie, świętokrzyskie i mazowieckie udział obszarów 
o działkach <0,5 ha, objętych pakietami S02, P01, P02, jest zbliŜony do przeciętnego ich 
udziału w UR (mapa 4.4.20).  

Mapa 4.4.20 Udział powierzchni o średniej wielko ści działek <0,5 ha na obszarach obj ętych 
wdra Ŝaniem pakietów stabilizuj ących krajobraz (S02, P01, P02) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Na podstawie uzyskanych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe w konstrukcji przyszłych 
rozwiązań instrumentów wspierających spójność krajobrazu naleŜy dąŜyć do 
preferencyjnego traktowania obszarów z mozaiką pól w krajobrazie. Właściwym byłoby 
odpowiednie zwiększenie stawek płatności do poziomu motywującego do wdraŜania 
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tradycyjnej wielokierunkowej struktury produkcji w małych gospodarstwach 
o rozdrobnionej strukturze. Ma to duŜe znaczenie dla zachowania walorów 
krajobrazowych zwłaszcza obszarów górskich i podgórskich, na których poŜądana jest 
kontynuacja produkcji metodami ekstensywnymi zwłaszcza na małych działkach 
dominujących w krajobrazie.  

Korzyści wynikające z ochrony środowiska i krajobrazu na obszarach wiejskich niosą, 
obok znaczenia przyrodniczego, równieŜ istotne oddziaływania społeczne i ekonomiczne 
(wskaźnik A.VI.3-4.1.). Dzięki zachowaniu bioróŜnorodności krajobrazu rolniczego 
realizowana jest idea rozwoju zrównowaŜonego, znajdująca odbicie w utrzymaniu 
przyrodniczych cech danej jednostki fizjograficznej i toŜsamości przyrodniczej danego 
regionu. Działania na rzecz zachowania spójności krajobrazu związane z ponoszeniem 
określonych nakładów uświadamiają korzystającym z dóbr krajobrazowych, Ŝe nie są 
one dobrami wolnymi, lecz mają swoją cenę. Istotnym aspektem edukacyjnym 
podejmowanych działań jest upowszechnianie świadomości, Ŝe gospodarowanie 
dobrami przyrody naleŜy w większym stopniu opierać o zasadę harmonii między 
człowiekiem a naturą. Znaczna część miejsc pracy, które mają związek z dziedzictwem 
przyrodniczym, wiąŜe się z rolnictwem. Zarówno drobne działania na rzecz 
bioróŜnorodności w mikro skali, jak teŜ szeroko zakrojone programy przynoszą korzyści 
ekonomiczne zaangaŜowanym w nie producentom. 

Mapa 4.4.21. Przestrzenne rozmieszczenie działa ń wspieraj ących zachowanie mozaiki pól 
w krajobrazie (S02, 01, P02) na tle zmienno ści średniej wielko ści działek w obr ębach  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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W sferze korzyści ekonomicznych i społecznych ochrony krajobrazu wiejskiego poprzez 
podtrzymanie tradycyjnych form produkcji w tym wypasu mieści się utrzymanie 
aktywności zawodowej mieszkańców wsi, zachowanie osadnictwa i podtrzymanie 
wartości kulturowych wsi. W Milenijnej Ocenie Ekosystemów oszacowano, Ŝe ok. 60% 
usługowych funkcji ekosystemów na świecie ulega degradacji lub jest niewłaściwie 
wykorzystywanych. Ma to powaŜne konsekwencje dla zasobów wodnych, ochrony przed 
klęskami, Ŝywiołowymi, ochrony jakości powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatu 
i zapobiegania erozji, zaspokojenia potrzeb duchowych oraz estetycznych społeczności.  

Mimo ograniczonej powierzchni objętej PRŚ, program z pewnością inicjuje procesy 
słuŜące zachowaniu stabilności krajobrazów rolniczych i róŜnorodności biologicznej, 
jakkolwiek związane z tym procesy te są trudne do analizy ze względu na krótki czas 
wdraŜania programu i powinny być przedmiotem systematycznych badań ilościowych 
oraz analiz ex ante.  

Dodatkowe wnioski formułowane na panelu ekspertów o raz uzyskane z analiz 
ilo ściowych  

Realizowany w latach 2004–2006 program rolnośrodowiskowy, mimo niewielkiej 
stosunkowo skali przestrzennej, stanowi jednak jedno z najwaŜniejszych działań PROW 
o duŜym potencjalnym wpływie na środowisko i krajobraz rolniczy. Wpływ programu na 
ekstensyfikację produkcji był znaczący, co jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia 
ochrony jakości wód. Na efekty programu w zakresie ochrony gleb przed erozją nakłada 
się szereg procesów zachodzących w krajobrazie regulowanych innymi czynnikami 
zewnętrznymi utrudniającymi ocenę, niemniej moŜna stwierdzić, ze nastąpiła stabilizacja 
zagroŜeń degradacji gleb. W ocenie wpływu na róŜnorodność biologiczna naleŜy zwrócić 
uwagę na korzystne preferencyjne lokalizowanie działań PRŚ w obszarach chronionych 
takich jak NATURA 2000. Trend ten ma równieŜ istotne znaczenie z punktu widzenia 
zachowania naturalnych form krajobrazowych oraz siedlisk mających znaczenie dla 
ornitofauny i innych gatunków roślin i zwierząt związanych z tradycyjnymi systemami 
produkcji. Na poziomie lokalnym (w obrębach ewidencyjnych) wyraźnie zaznacza się 
koncentracja wielu działań realizowanych na obszarach w bliskim sąsiedztwie, co 
sprzyja powstawaniu skupień powierzchni, na których efekty ekologiczne są 
dostrzegalne i mają realny wpływ na funkcjonowanie biocenoz. Ochrona zasobów 
genetycznych naleŜy do marginalnych działań programu z wyjątkiem wspierania 
lokalnych ras owiec. Realizacja podjętych przez program celów pełniła istotną rolę 
kształtowaniu świadomości ekologicznej ludności terenów wiejskich, jak równieŜ 
szerszych kręgów opinii publicznej, stykającej się z problematyką PROW. Pozytywny 
efekt programów rolnośrodowiskowych byłby znacznie wyŜszy gdyby rozszerzona 
została paleta moŜliwych do realizacji pakietów rolnośrodowiskowych. Dotyczy to 
w szczególności pakietów związanych z ochroną zasobów wodnych oraz obszarów 
wodno– błotnych (ograniczenie odpływu wód ze zlewni. Realizowane działania tylko 
w pewnym stopniu powstrzymują utratę agrobioróŜnorodności oraz przyczyniają się do 
osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków na obszarach rolniczych sieci 
Natura 2000. Nie mogą być, więc traktowane jako jedyny instrument w tym celu. 
Pozytywny efekt programów rolnośrodowiskowych byłby znacznie wyŜszy, gdyby 
rozszerzona została paleta moŜliwych do realizacji pakietów rolnośrodowiskowych, które 
pozwalałyby chronić zarówno róŜnorodność biologiczną, krajobraz terenów uprawnych 
(np. pasy zadrzewień) jak i ekosystemy wodne (oczka wodne, stawy rybne i inne wody 
otwarte). Znaczne efekty przyrodnicze mogłyby przynieść równieŜ inwestycje 
nieprodukcyjne – np. budowa urządzeń do hamowania odpływu wód z systemów 
odwadniających i podwyŜszania poziomu wód gruntowych. 
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Bardzo waŜnym elementem programów rolnośrodowiskowych jest wsparcie dla rozwoju 
rolnictwa ekologicznego – uzyskany znaczący wzrost produkcji w gospodarstwach 
ekologicznych to nie tylko zmniejszenie presji na środowisko (a więc pozytywny efekt 
w stosunku do gleb i wód, ale równieŜ powiększanie puli produktów ekologicznych na 
rynku Ŝywnościowym. Wsparcie dla „rolnictwa zrównowaŜonego” chociaŜ w znacznie 
mniejszym stopniu, ze względu na skalę, równieŜ przyczynia się do zmniejszania presji 
na środowisko z uwagi na ograniczone zuŜycie nawozów i chemicznych środków 
ochrony roślin. 

4.5 Zalesianie gruntów rolnych 

A.VIII.1.A. W jakim stopniu utrzymywany i poprawian y jest stan zasobów le śnych 
w ramach programu  

… zwłaszcza w zakresie wpływu na u Ŝytkowanie gruntów rolnych oraz struktur ę i 
jako ść drzewostanu? 

Potrzeby zalesieniowe kraju oszacowane w znowelizowanym w 2003 r. Krajowym 
Programie Zwiększania Lesistości (KPZL) uwzględniają międzynarodowe wskazania 
odnośnie wielofunkcyjnego rozwoju gospodarki leśnej. Z KPZL wynika, Ŝe w Polsce ma 
miejsce nadmierne uŜytkowanie gruntów o małej przydatności rolniczej i podatnych na 
zagroŜenia (erozja, zanieczyszczanie wód). Biorąc pod uwagę planowany wzrost 
lesistości kraju przyjęto, Ŝe zalesienia będą dostosowane do lokalnych warunków 
siedliskowych i krajobrazowych zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych 
w sprawie wyznaczania granicy rolno-leśnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ministerstwo Środowiska, 2003 r.). W świetle tego programu realizowano w ramach 
PROW 2004–2006 zalesienia na UR niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Mapa 4.5.1. Powierzchnia i udział zalesie ń gruntów rolnych w województwach wykonanych 
w ramach PROW 2004–2006  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Z danych monitoringu zalesień na poziomie obrębów ewidencyjnych podsumowanych 
dla kraju wynika, Ŝe łączna ich powierzchnia wynosiła 39 737 ha (A.VIII.1.A-1.1.). 
Stanowi to jedynie 0,22% powierzchni UR Polski. Na podstawie analizy danych 
zagregowanych do poziomu województw (mapa 4.5.1.) moŜna stwierdzić, Ŝe w Ŝadnym 
regionie udział zalesień w stosunku do powierzchni UR nie przekroczył 0,6%. Najwięcej 
zalesień gruntów rolnych przeprowadzono w województwie warmińsko-mazurskim (7246 
ha). W większości regionów zalesienia objęły nie więcej niŜ 0,3% UR. Zalesienia 
realizowano w stosunkowo duŜym rozproszeniu przestrzennym, na co wskazuje ich 
rozmieszczenie w obrębach ewidencyjnych (mapa 4.5.2.).  

Szczegółowa analiza przestrzenna wskazuje, Ŝe w zdecydowanej większości obrębów 
ewidencyjnych nie podejmowano zalesień gruntów rolnych (mapa 4.5.2.). Co więcej 
wśród obrębów objętych zalesieniami zdecydowanie dominują jednostki, w których 
udział zalesień nie przekraczał 1% UR. (mapa 4.5.2.). W województwach 
zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim najliczniej występują 
sąsiadujące ze sobą obręby, w których udział zalesień jest bardzo znaczący i obejmuje 
więcej niŜ 20% (mapa 4.5.2.). 

Mapa 4.5.2. Przestrzenne rozmieszczenie zalesie ń i ich udział w powierzchni obr ębów 
ewidencyjnych UR w obr ębach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

W praktyce leśnej przyrost zasobów drzewnych określa się na podstawie róŜnicy stanu 
na końcu i początku roku przy uwzględnieniu wielkości pozyskania w danym roku. 
W okresie od stycznia 1986 r. do stycznia 2006 r. w lasach zarządzanych przez Lasy 
Państwowe przyrost grubizny drewna brutto wyniósł 989 mln m3. W tym czasie 
pozyskano 536 mln m3 grubizny brutto, co oznacza, Ŝe 453 mln m3 grubizny, 
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odpowiadające 46% całkowitego przyrostu, zwiększyło zasoby drzewne na pniu. 
BieŜący przyrost roczny miąŜszości grubizny brutto, liczony z okresu ostatnich 20 lat 
(1986–2005), z róŜnicy miąŜszości na końcu (styczeń 2006) i początku okresu (styczeń 
1986), z uwzględnieniem pozyskania i w przeliczeniu na 1 ha gruntów leśnych 
zarządzanych PGL Lasy Państwowe, wynosi 7,2 m3/ha. Natomiast przyrost bieŜący 
roczny grubizny brutto, obliczony w ten sam sposób, z ostatnich pięciu lat wynosi 
w Lasach Państwowych ok. 9 m3/ha [Raport 2006]. Tendencja panująca w lasach Polski 
wpisuje się w ogólny trend panujący w Europie.  

Dla celów oceny przyrostów masy drzewnej w perspektywie 30 lat w wyniku zalesień 
realizowanych w ramach PROW 2004–2006 przyjęto wskaźniki w m3/ha opracowane 
przez Orła (2005). Gęstość poszczególnych gatunków drzew określono na podst. 
klasyfikacji drewna w stanie powietrznie suchym wg Krzysika (1978). 

W celu wyliczenia całkowitej biomasy drzewa (AB) niezbędne jest dodanie do biomasy 
nadziemnej jego biomasy podziemnej (RT – biomass of roots) wyraŜoną w [kg]. 
Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate 
Change) podaje szacunkowy wskaźnik przeliczeniowy dla biomasy podziemnej przy 
znanej wielkości biomasy nadziemnej: dla iglastych – 0,2; dla liściastych – 0,25, stąd: 
RT = 0,2/0,25* AB. 

Tablica 4.5.1. Przyrosty masy drzewnej w perspektyw ie 30 lat wynikaj ące z zalesie ń 
wspieranych przez PROW 2004–2006  

Średni przyrost masy drzewnej m3/ha 

UŜytkowanie Las liściasty 
(30lat) 

Las 
liściasty 
(średnio 
rocznie) 

Las mieszany 
(30lat) 

Las 
mieszany 
(średnio 
rocznie) 

Las iglasty 
(30lat) 

Las iglasty 
(średnio 
rocznie) 

Biomasa 
całkowita 259,260 8,642 331,809 11,060 166,493 5,549 
Biomasa 
nadziemna 218,732 7,291 282,950 9,431 116,606 3,886 
Biomasa 
podziemna 40,528 1,350 58,851 1,961 49,886 1.662 

Źródło: obliczenia własne 

Spodziewany dodatkowy przyrost masy drzewnej w perspektywie 30 lat wynosi 
11455207 m3, co jest równowaŜne przyrostowi 9,59 [m3/ha/rok]. Do województw 
o największej perspektywicznej produkcji masy drzewnej naleŜą warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie, pomorskie mazowieckie i podkarpackie (mapa 4.5.3.). 

Produkcja masy drzewnej w ujęciu przestrzennym jest silnie zróŜnicowana – przewaŜają 
obręby ewidencyjne o niskim potencjalne produkcji (mapa 4.5.4.). Niemniej w niektórych 
regionach znajdują się stosunkowo duŜe skupiska obszarów o potencjalnym rocznym 
przyroście masy drzewnej powyŜej 600 m3. Na obszarach tych zalesienia mają 
znaczenie gospodarcze.  
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Mapa 4.5.3. Średni roczny przyrost masy drzewnej w województwach  oraz przyrost 
w ci ągu 30 lat w wyniku zalesie ń wspieranych przez PROW 2004–2006 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Mapa 4.5.4. Roczny przyrost masy drzewnej w m 3 w obr ębach ewidencyjnych wyniku 
zalesień wspieranych przez PROW 2004–2006  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Zalesianie jest inicjowaniem procesu lasotwórczego i odtwarzaniem leśnego 
ekosystemu w miejscach, gdzie z róŜnych przyczyn został zmieniony na inny sposób 
zagospodarowania. Wprowadzanie odpowiednich gatunków drzewiastych na teren, który 
dotychczas był zajmowany przez inny rodzaj uprawy oraz inną formę uŜytkowania ziemi 
prowadzący do odtworzenia ekosystemu leśnego, musi być dostosowany do jakości 
(Ŝyzności)siedliska jak równieŜ do właściwości klimatu, gdzie mają zastosowanie Krainy 
przyrodniczo-leśne. Wykorzystywanie w zalesieniach rodzimych gatunków drzew 
wpływa pozytywnie na róŜnorodność genetyczną i gatunkową oraz przyczynia się do 
większej stabilności nowopowstałych drzewostanów. Bytująca w takich zalesieniach 
rodzima fauna owadów drapieŜnych i pasoŜytniczych reguluje populacje szkodliwych 
gatunków owadów przez co w sposób naturalny wzmacnia odporność takich 
drzewostanów. Obce gatunki drzewiaste są w znacznym stopniu pozbawione związanej 
z nimi entomofauny liścioŜernej, jak równieŜ owadów drapieŜnych i pasoŜytniczych 
niezwykle waŜnej dla kształtowania naturalnego oporu środowiska przeciw szkodnikom. 

W zalesieniach na gruntach ornych oraz innych niŜ orne wykorzystuje się rodzime 
gatunki lasotwórcze takie jak: So – sosna zwyczajna, Św – świerk pospolity, Md – 
modrzew europejski lub polski, Jd – jodła zwyczajna, Db – dąb szypułkowy, Dbbs – dąb 
bezszypułkowy, Bk – buk, Brz – brzoza, Ol – olsza czarna, Jrz – jarząb zwyczajny, Lp – 
Lipa Gb – grab, Kl – klon. Skład gatunkowy upraw wprowadzanych na grunty nieleśne 
musi być dostosowany do warunków siedliska, kształtowanych przez Ŝyzność gleby 
i stopień jej uwilgotnienia. W Polsce na glebach najsłabszych w składzie gatunkowym 
upraw leśnych przewaŜa sosna, która jest gatunkiem kształtującym siedlisko 
a towarzyszące jej domieszki gatunków liściastych wpływają korzystnie na przebieg 
procesów glebotwórczych. Zalesienia na gruntach rolnych dokonywane są głównie na 
glebach słabych klas jakości (klasa VIz, VI i V) ze względu na to, iŜ produkcja rolnicza 
na tych gruntach jest nieopłacalna. Zalesienia wprowadza się równieŜ na gruntach 
lepszych klas jakości (klasa IV, III, gdy grunty te stanowią enklawy śródleśne lub są 
powierzchniami o duŜym nachyleniu. Gleby takie moŜna wykorzystać w sposób bardziej 
racjonalny (wprowadzając roślinność drzewiastą – las) jednocześnie przyczyniając się 
do wzrostu lesistości. 

We wprowadzanych zalesieniach na gruntach rolnych w ramach PROW 2004–2006 
przewaŜają gatunki iglaste, stanowiące 57% powierzchni, pozostałą część stanowią 
gatunki liściaste. Widoczny trend wzrostu w zalesieniach gatunków liściastych świadczy 
o tym, iŜ nie tylko grunty najniŜszych klas jakości są przeznaczane do zalesienia, ale 
równieŜ grunty lepszych klas bonitacyjnych. Mają tutaj zastosowanie załoŜenia 
zwiększania udziału gatunków liściastych w drzewostanach. 

Wprowadzanie zalesień na gruntach rolnych przyczynia się do poprawy struktury 
drzewostanów poprzez zwiększenie udziału drzewostanów najmłodszych klas wieku, 
a przez to zmniejsza się widoczna dysproporcja pomiędzy ilością drzewostanów 
starszych i młodszych klas wieku. Wprowadzane zalesienia zapewnią w przyszłości 
moŜliwość pozyskiwania drewna w cięciach przed rębnych i rębnych. Do poprawy 
jakości i stanu lasów niezbędne są prawidłowo wykonywane wszelkie zabiegi 
pielęgnacyjne. Z drzewostanów, w których w prawidłowy sposób przeprowadza się 
zabiegi pielęgnacyjne, znacznie wcześniej moŜna pozyskiwać drzewa o wysokich 
parametrach. Wprowadzanie na zalesiane grunty większej ilości gatunków liściastych 
przyczynia się do większej stabilności i odporności nowozakładanych drzewostanów 
oraz zapewnia większą ilość surowca drzewnego gatunków liściastych o lepszych 
parametrach technologicznych. Wprowadzanie gatunków liściastych na odpowiednich 
miejscach przyczynia się do lepszego wykorzystania siedliska oraz prowadzi do 
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produkcji cenniejszego surowca drzewnego. Zwiększenie ilości gatunków liściastych 
w strukturze drzewostanów powoduje powstawanie wielogatunkowych drzewostanów 
mieszanych znacznie odporniejszych od monokultur i produkujących jednocześnie 
surowiec lepszej jakości. 

Wprowadzenie zalesień na gruntach rolnych przyczynia się do: poprawy struktury 
drzewostanów, zapewnia moŜliwość pozyskiwania drewna w cięciach przedrębnych 
i rębnych, a zwiększenie ilości gatunków drzew liściastych powoduje powstawanie 
odporniejszych od monokultur drzewostanów mieszanych, dostarczających drewno 
lepszej jakości. 

A.VIII.1.B. W jakim stopniu jest utrzymywany i popr awiany stan zasobów le śnych 
w ramach programu  

… zwłaszcza poprzez wpływ na ł ączne magazynowanie w ęgla przez drzewostany 
leśne? 

Drzewa i roślinność mają kluczowe znaczenie dla stabilności klimatu. Dzięki nim 
z powietrza usuwany jest dwutlenek węgla zatrzymujący ciepło w atmosferze, który jest 
magazynowany w ich liściach, drewnie, korzeniach i w glebie. Lasy biorą udział 
w bilansie węgla, podobnie jak inne zespoły roślinne, poprzez proces fotosyntezy. 
Stanowią tym samym miejsce gromadzenia się węgla. Najwięcej węgla w drzewach 
gromadzi się w pniu (ok. 66% biomasy drzewa) oraz korzeniach (ok. 14% biomasy 
drzewa). Ogólne zasady bilansowania wielkości sekwestrowanego węgla w lasach oraz 
moŜliwości jego uwzględnienia w całkowitym bilansie emisji CO2 opierają się na 
decyzjach podejmowanych na Konferencjach Państw-Stron Konwencji Klimatycznej oraz 
Protokołu z Kioto. Szczegółowe rozwiązania metodyczne, związane z określaniem stanu 
i zmian zasobów węgla w lasach, zawierają tzw. wytyczne dobrych praktyk, opracowane 
przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (The Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC). Wskazania zawarte w wytycznych IPCC zostały uwzględnione 
przy określeniu dla Polski zasobów węgla w biomasie drzewnej na potrzeby oceny FRA 
2005, a następnie SoEF 2007. Na podstawie dostępnych danych dotyczących zasobów 
drzewnych, zawartość węgla w biomasie drzewnej lasów Polski została oszacowana na 
736 mln ton, z czego 562 mln ton przypada na biomasę nadziemną, 168 mln ton – na 
biomasę podziemną, a 6 mln ton – na drewno martwe [Raport 2007].  

Wskaźniki zawartości węgla w glebach przyjęto w oparciu o domyślne wskaźniki [IPCC 
2003] oraz skorygowano je na podstawie opinii ekspertów do warunków krajowych 
(wskaźnik A.VIII.1.B-1.1.)  

Dla uproszczenia oceny moŜliwości zatrzymywania węgla na gruntach rolnych 
zalesionych, przyjęto trzy typy siedlisk: 1. las liściasty, 2. las mieszany, 3. las iglasty. 

Tablica 4.5.2. Przyrost zawarto ści magazynowanego w ęgla w glebie po zmianie 
uŜytkowania z rolniczego na le śne w wyniku wsparcia w ramach PROW 2004–2006 

Zawartość węgla (t/ha) UŜytkowanie 
Las liściasty Las mieszany Las iglasty 

Gleba leśna 110 70 30 
Gleba uŜytkowana rolniczo 51,5 44,1 18,4 
Przyrost C (t/ha) po 
zmianie uŜytkowania z 
rolniczego na leśne 54,5 25,9 11,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IPCC 
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Ilość zakumulowanego dwutlenku węgla na hektarze lasu wskazują na duŜą rozpiętość 
w zaleŜności od jakości gleby – im lepsza gleba, tym drzewo szybciej rośnie i tym więcej 
i szybciej pochłania CO2 i gatunku drzewa – gatunki liściaste w cyklu swojego Ŝycia 
pochłaniają więcej CO2 niŜ iglaste. Wielkość zakumulowanego dwutlenku węgla na 
hektarze otrzymujemy poprzez przemnoŜenie ilość CO2/drzewo przez ilość drzew na 
hektarze. W celu przeliczenia ilości dwutlenku węgla na ilość węgla, jakie drzewo 
pochłonęło, naleŜy podzielić ilość dwutlenku węgla przez 3,66 – kg C  = kg CO 2 /3,66 
[stały wskaźnik przeliczeniowy IPCC]. W tablica 4.1.5.3 zamieszczono uproszone 
wskaźniki akumulacji węgla na powierzchni 1 ha roŜnych typów lasów w perspektywie 
30 lat. Wskaźniki te wykorzystano w analizie przestrzennej z wykorzystaniem danych 
powierzchniowych dotyczących zalesień w obrębach ewidencyjnych. 

Tablica 4.5.3. Ilo ść zakumulowanego w ęgla (t/ha) lasu rocznie i w perspektywie 30 lat 
w wyniku wsparcia w ramach PROW 2004–2006 

las 
 liściasty mieszany iglasty 
30 lat 69,80 106,15 61,70 
Rocznie 2,33 3,54 2,06 

 

Mapa 4.5.5. Sekwestracja w ęgla zwi ązana z zalesieniami PROW 2004–2006 w perspektywie 
30 lat w województwach 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Mapa 4.5.6. Sekwestracje w ęgla w wyniku zasile ń PROW 2004–2006 w perspektywie 30 lat 
w obr ębach ewidencyjnych  

 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z ARiMR 

Reasumując, całkowita ilość węgla zakumulowanego w postaci glebowej materii 
organicznej oraz biomasy drzew, w perspektywie 30 lat wynosi 4 710 234 ton co daje 

3,08 [t/ha/rok] (wskaźnik A.VIII.1.B-1.1.). Jest to pula licząca się w bilansie węgla 
w ekosystemie, posiadająca takŜe wymierną wartość w handlu emisjami.  

Największy potencjał wiązania węgla mają zalesienia zlokalizowane w województwach 
warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim, mazowieckim i podkarpackim 
(mapa 4.5.5.). Jest to pochodną stosunkowo duŜych powierzchni nowych uŜytków 
leśnych jak równieŜ ich składu gatunkowego. W województwach tych występują 
stosunkowo zwarte enklawy powierzchni o wysokim poziomie sekwestracji węgla. Wkład 
tych zalesień w sekwestracje węgla oraz ich funkcje mitygacyjne w odniesieniu do 
klimatu są warte szerszego upowszechnienia.  

A.VIII.2.A. W jakim stopniu wspierane działania prz yczyniły si ę do wkładu 
leśnictwa w ekonomiczny i społeczny rozwój obszarów wi ejskich  

 ... poprzez utrzymanie i wspieranie funkcji produk cyjnych gospodarstw le śnych? 

Podstawowym celem prowadzenia gospodarki leśnej jest wytwarzanie surowca 
drzewnego. Przy prowadzeniu tego typu działalności wytwarzane są produkty róŜnej 
jakości. Poprzez prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej moŜna w znaczny sposób 
wpłynąć na większą ilość produktów wysokiej jakości, jednocześnie zmniejszając ilość 
produktów niskiej jakości, które zawsze w jakimś procencie będą występowały. 
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych począwszy od fazy uprawy do fazy 
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drzewostanu przyczynia się do znacznej poprawy surowca drzewnego. Zasadniczą 
przyczyną powstawania surowca drzewnego niskiej jakości jest niedostosowanie składu 
gatunkowego oraz zaniedbywanie wykonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych 
jakie ma miejsce w indywidualnych gospodarstwach leśnych. Taki sposób prowadzenia 
gospodarki leśnej wynika z niedoceniania znaczenia oraz niewykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych jak równieŜ tym, iŜ las dla właścicieli indywidualnych nie stanowi 
dodatkowego źródła dochodów. Las jest wykorzystywany dla zaspokojenia potrzeb 
opałowych oraz w ograniczonym stopniu materiałowych właściciela. Przyczyną takiego 
traktowania lasu jest równieŜ zbyt duŜe rozdrobnienie oraz zbyt mała powierzchnia 
prywatnych gospodarstw leśnych. W celu zmiany dotychczasowej gospodarki leśnej 
naleŜy dąŜyć do bardziej efektywnego i maksymalnego wykorzystania surowców 
drzewnych. Głównym miejscem zbytu dla produktów drzewnych niskiej jakości powinien 
być przemysł drzewny wykorzystujący ten surowiec do produkcji róŜnych wyrobów. 
W trakcie przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach jak równieŜ 
w trakcie pozyskiwania drewna, oprócz drewna wysokiej jakości powstaje duŜa ilość 
surowca niskiej jakości która mogłaby być wykorzystana w racjonalny sposób lub 
pozostawiona w lesie. Surowcami pozostającymi po wyrębie są: korony, gałęzie, pniaki 
oraz drewno niskiej jakości pochodzące z zabiegów pielęgnacyjnych. Zapewnienie zbytu 
na surowce tego typu zwiększyłoby rentowność gospodarstwa leśnego (wskaźnik: 
A.VIII.2.A-2.1.). Surowce drzewne niskiej jakości są wykorzystywane przez przemysł 
drzewny do produkcji płyt wiórowych jak równieŜ zrębków słuŜących do produkcji 
brykietów drzewnych na cele energetyczne. Jako surowce do produkcji brykietów 
wykorzystywane są równieŜ wióry, trociny, pyły i kora. Najbardziej wartościowe 
i poszukiwane dla celów energetycznych są brykiety wykonane ze zrębków. Aby 
surowce niskiej jakości pochodzące z indywidualnych gospodarstw leśnych mogły być 
wykorzystywane przez przemysł drzewny musi być zorganizowana logistyka, aby 
zapewnić ciągłość dostaw surowca i odpowiednią jego ilość. Brykiety drzewne są 
surowcem poszukiwanym i jednocześnie dającym moŜliwość ciągłego zbytu surowców 
potrzebnych na jego wytwarzanie. Brykiety drzewne znajdują zastosowanie jako 
surowiec energetyczny w domach wolnostojących jak równieŜ elektrociepłowniach 
wiejskich i gminnych. Dodatkowo surowce drzewne niskiej jakości moŜna wykorzystać 
do produkcji opału, słupków, podpór, Ŝerdzi, palików, tyczek. Odbiorcą produktów 
leśnych mógłby być równieŜ przemysł farmaceutyczny wykorzystujący rośliny zielne 
(zioła lecznicze) występujące w lasach oraz poprzez zagospodarowanie owoców runa 
leśnego (borówki, grzyby). 

Na chwilę obecną trudno ocenić czy działanie przyczyniło się do zwiększenia moŜliwości 
zbytu produktów leśnych. Okres, który upłynął od czasu zalesienia poszczególnych 
działek jest zbyt krótki, aby pojawiły się produkty, które mogłyby być sprzedawane. 
Jedynie 13% ankietowanych beneficjentów wsparcia stwierdziło, Ŝe na zalesionych 
obszarach pojawiło się runo leśne, które mogłoby być sprzedawane. NaleŜy jednakŜe 
zaznaczyć, Ŝe ponad 70% beneficjentów planuje w przyszłości wykorzystywać zalesione 
obszary do pozyskiwania drewna przeznaczonego na sprzedaŜ. 

Działanie „Zalesianie gruntów rolnych” przyczynia się w dłuŜszej perspektywie czasu do 
wspierania funkcji produkcyjnych w gospodarstwach, które je podjęły, po pojawieniu się 
produktów róŜnych asortymentów (drewno, runo leśne) moŜliwości ich zbytu, co poprawi 
ekonomiczną efektywność tych gospodarstw. 
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A.VIII.2.B. W jakim stopniu wspierane działania prz yczyniły si ę do wkładu 
leśnictwa w ekonomiczny i społeczny rozwój obszarów wi ejskich  

 ... poprzez utrzymanie i wzrost zatrudnienia oraz innych funkcji i warunków 
społeczno-ekonomicznych? 

Zakładanie upraw leśnych na gruntach rolnych jest związane z przeprowadzeniem 
zabiegów niezbędnych do prawidłowego załoŜenia uprawy. Pierwsza czynnością jest 
przeprowadzenie badań glebowych mających na celu ustalenie stanu zasobności oraz 
zaplanowanie odpowiedniego składu gatunkowego uprawy, w wyniku czego powstanie 
określony typ siedliskowy lasu. Przeprowadzenie kaŜdej kolejnej czynności uprawowo-
pielęgnacyjnej wymaga korzystania ze specjalistycznego sprzętu (np. pług do 
wyorywania bruzd). Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności związanych 
z zalesianiem, stwarza konieczność zatrudnienia do w/w zadań osób świadczących 
usługi uprawowe, jak równieŜ osób wykonujących sadzenie. Jest to związane 
z koniecznością wykonania zalesienia w krótkim czasie wykorzystując najbardziej 
sprzyjające warunki wilgotnościowe gleby (wskaźnik: A.VIII.2.B.-1.1.). 

Wprowadzanie zalesień na gruntach rolnych w większości przypadków jest związane 
z koniecznością zatrudniania dodatkowych pracowników na czas zakładania uprawy 
leśnej, ale równieŜ zabezpieczenie gatunków drzew często uszkadzanych przez 
zwierzynę płową. W tym celu wykonywane są grodzenia siatkami leśnymi jak równieŜ 
stosowanie repelentów (substancji odstraszających). Wykonywanie tych czynności ze 
względu na powierzchnię wykonywanych zabiegów wiąŜą się z zatrudnianiem osób 
trzecich. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy dla ludności wiejskiej. W większości 
są to prace sezonowe (zalesienia wiosenne), pielęgnacje upraw wykonywane w okresie 
letnim i wczesnojesiennym. Zalesienia wykonane na obszarze gminy mogą przyczynić 
się nie tylko do zatrudniania sezonowego (wiosna, lato), czyli w okresie największego 
natęŜenia prac związanych z zalesianiem ale równieŜ do zatrudniania całorocznego. 
Zalesienia wprowadzane na gruntach o powierzchni do 0,30 ha, w większości 
przypadków, wykonywane są przez właścicieli tych gruntów. Natomiast większe uprawy 
leśne wymagają zatrudnienia osób trzecich. Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane 
w okresach późniejszych (wiek 20–40 lat), kiedy będzie moŜna pozyskiwać pierwsze 
asortymenty drzewne będzie sprzyjał zatrudnianiu większej liczby osób z poza rodziny 
właściciela lasu, zwłaszcza na większych obszarach leśnych, załoŜonych w wyniku 
realizacji PROW 2004–2006. 

Podjęcie działania „ZGR” przyczynia się pośrednio i bezpośrednio do zmian 
w zatrudnieniu poza gospodarstwem, co staje się dodatkowym źródłem dochodu. Środki 
finansowe przeznaczane na zakładanie upraw leśnych jak równieŜ wykonywanie 
zabiegów pielęgnacyjnych w znaczący sposób przyczynia się do powstawania 
zatrudnienia poza gospodarstwem i to nie tylko sezonowo ale równieŜ w przyszłości 
przyczyni się do zatrudniania całorocznego. Efekty wprowadzonego działania na 
obszary wiejskie zauwaŜalne są juŜ w tej chwili, jednak zazwyczaj są związane 
z wykonywaniem zalesień. Większe efekty będą zauwaŜalne wraz z kolejnymi fazami 
wzrostu i rozwoju zakładanych upraw. KaŜda z faz rozwoju młodego drzewostanu 
będzie wymagała przeprowadzania konkretnych i prawidłowo wykonywanych zabiegów, 
co będzie się wiązało ze zmianą kwalifikacji lub dokształcenia się osób je wykonujących 
(wskaźnik: A.VIII.2.B-2.2.). W chwili obecnej podstawowe zabiegi pielęgnacyjne 
wykonywane są zazwyczaj przez właścicieli upraw, ale w głównej mierze zaleŜy to od 
powierzchni uprawy. W przyszłości wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych powinno 
być zlecane osobom o odpowiednich kwalifikacjach, gdyŜ w duŜej mierze od 
umiejętności osób wykonujących zabiegi pielęgnacyjne będzie zaleŜała jakość 
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pozyskiwanego surowca drzewnego. W firmach świadczących tego typu usługi znajdą 
zatrudnienie osoby, dla których praca w gospodarstwach nie będzie stanowiła głównego 
źródła dochodów lub ze względu na małą powierzchnię gospodarstwa będą musiały 
znaleźć zatrudnienie poza rolnictwem. Dodatkowe miejsca zatrudnienia mogą powstać 
wskutek uruchomienia wstępnych etapów przetwórstwa i zagospodarowania surowców 
drzewnych i runa leśnego oraz ich zbytu, co powinno generować dodatkowe miejsca 
pracy poza rolnictwem. Działania marketingowe równieŜ przyczynią się do wzrostu 
zatrudnienia poza gospodarstwem, które pośrednio będą związane z przeprowadzanymi 
zalesieniami na gruntach rolnych. Wbrew pozorom na terenach wiejskich zamieszkuje 
wiele osób o kwalifikacjach przydatnych do tego typu działań, które ze względu na brak 
pracy są częścią ukrytego bezrobocia w gospodarstwach rolnych. Większe moŜliwości 
zatrudnienia poza rolnictwem powstaną, gdy zakładane uprawy leśne osiągną wiek, 
w którym moŜliwe będzie pozyskiwanie surowców drzewnych i surowców runa leśnego 
oraz wraz z pojawianiem się na rynku firm świadczących usługi i zajmujących się 
wstępnym przetwórstwem promocją surowców leśnych. 

A.VIII.2.C. W jakim stopniu wspierane działania prz yczyniły si ę do wkładu 
leśnictwa w ekonomiczny i społeczny rozwój obszarów wi ejskich 

 … poprzez utrzymanie i odpowiednie wzmacnianie fun kcji ochronnych 
gospodarki le śnej?  

W odpowiedzi na to pytanie przyjęto załoŜenie, Ŝe działanie zalesianie gruntów rolnych 
w ramach PROW 2004-2006 wpisywało się w funkcję ochronną gospodarki leśnej 
polegającą na przeciwdziałaniu deficytowi wody, jeśli lokalizacja zalesionych terenów 
korelowała z lokalizacją obszarów gleb naraŜonych na stres wodny.  

W ocenie poziomu stresu wodnego na zalesianych gruntach rolnych wykorzystano mapę 
charakteryzującą obszary, na których średnio w roku (na podstawie danych 
z dwudziestolecia), ewapotranspiracja rzeczywista była mniejsza niŜ połowa 
ewapotranspiracji potencjalnej w ciągu więcej niŜ 5 dni (Łopatka, Stuczyński 2008).  

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe lokalizacja zalesień wykonanych w ramach 
programu w znacznym stopniu korelowała z obszarami naraŜonymi na stres wodny, 
związany z niedoborami opadów oraz ograniczoną pojemnością wodną gleb. W skali 
kraju udział zalesień na obszarach z pokrywą gleb naraŜonych na stres wodny wynosi 
14,8%. 

Największym udziałem zalesień wykonanych na obszarach o duŜym naraŜeniu na suszę 
charakteryzują się województwa wielkopolskie (53,9%), łódzkie (52,3%) i kujawsko-
pomorskie (47,5%) (mapa 4.5.7.). Jakkolwiek nie moŜna mówić o preferencyjnym 
zalesianiu obszarów gleb zbyt suchych, zwaŜywszy, Ŝe ich udział w poszczególnych 
regionach kraju jak i ogółem w Polsce jest większy niŜ na terenach objętych zalesieniami 
PROW 2004–2006. 
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Mapa 4.5.7. Przestrzenne rozmieszczenie zalesie ń w obr ębach ewidencyjnych na tle 
wyst ępowania obszarów gleb nara Ŝonych na stres wodny w wyniku wsparcia w ramach 
PROW 2004–2006 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Wydaję się, Ŝe zalesienia wykonane w ramach programu spełniały głównie funkcje 
związane ze zmniejszeniem fragmentacji krajobrazu i dolesianiem kompleksów leśnych, 
a takŜe ochroną gleb przed erozją wietrzną. Bezpośrednie funkcje wodochronne 
zalesień, związane z zatrzymywaniem wody w suchych siedliskach, w ujęciu 
powierzchniowym miały mniejsze znaczenie.  

A.VIII.3.A. W jakim stopniu wspierane działania prz yczyniły si ę do wkładu 
leśnictwa w funkcje ekologiczne lasów  

… poprzez utrzymanie, konserwacj ę i odpowiednie zwi ększanie ró Ŝnorodno ści 
biologicznej? 

Zalesianie jest inicjowaniem procesu lasotwórczego i odtwarzaniem leśnego 
ekosystemu w miejscach, gdzie z róŜnych przyczyn został zmieniony na inny sposób 
zagospodarowania. Wprowadzanie odpowiednich gatunków drzewiastych na teren, który 
dotychczas był zajmowany przez inny rodzaj uprawy oraz inną formę uŜytkowania ziemi 
prowadzący do odtworzenia ekosystemu leśnego, musi być dostosowany do jakości 
(Ŝyzności) siedliska jak równieŜ do właściwości klimatu, gdzie mają zastosowanie Krainy 
przyrodniczo-leśne. Wykorzystywanie w zalesieniach rodzimych gatunków drzew 
wpływa pozytywnie na róŜnorodność genetyczną i gatunkową oraz przyczynia się do 
większej stabilności nowopowstałych drzewostanów. Bytująca w takich zalesieniach 
rodzima fauna owadów drapieŜnych i pasoŜytniczych reguluje populacje szkodliwych 
gatunków owadów i w sposób naturalny wzmacnia odporność takich drzewostanów.  

W zalesieniach na UR wykorzystuje się rodzime gatunki lasotwórcze takie jak: So – 
sosna zwyczajna, Św – świerk pospolity, Md – modrzew europejski lub polski, Jd – jodła 
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zwyczajna, Db – dąb szypułkowy, Dbbs – dąb bezszypułkowy, Bk – buk, Brz – brzoza, 
Ol – olsza czarna, Jrz – jarząb zwyczajny, Lp – Lipa Gb – grab, Kl – klon. Skład 
gatunkowy upraw wprowadzanych na grunty nieleśne musi być dostosowany do 
warunków siedliska, kształtowanych przez Ŝyzność gleby i stopień jej uwilgotnienia. 
W Polsce na glebach najsłabszych w składzie gatunkowym upraw leśnych przewaŜa 
sosna, która jest gatunkiem kształtującym siedlisko a towarzyszące jej domieszki 
gatunków liściastych wpływają korzystnie na przebieg procesów glebotwórczych. 

Zalesienia na obszarach chronionych budzą kontrowersje, ze względu na ryzyko 
przekształcenia krajobrazu rolniczego, z którym związane są określone gatunki flory 
i fauny. Mimo tego Ŝe w wymiarze bezwzględnym w skali całego kraju 60% wszystkich 
zalesień dokonywano poza obszarami NATURA 2000 to ich udział na obszarach Natura 
2000 w stosunku do UR był większy (0,32% UR; 15174 [ha]) niŜ na pozostałych 
obszarach (0,18% NajwyŜszym udziałem zalesień uŜytków rolnych realizowanych na 
obszarach Natura 2000 charakteryzowały się województwa warmińsko-mazurskie 
(1,03% UR) lubuskie (0,5% UR), zachodniopomorskie (0,42% UR) i świętokrzyskie 
(0,34% UR). Zalesianie obszarów NATURA 2000 jest zauwaŜalne w większości 
województw (mapa 4.5.8.). Zalesienia na obszarach Natura 2000 miały marginalne 
znaczenie w województwach śląskim, opolskim, małopolskim, wielkopolskim, 
mazowieckim i lubelskim.  

Mapa 4.5.8. Udział powierzchni zalesie ń w stosunku do UR na obszarach NATURA 2000 
w województwach w wyniku wsparcia w ramach PROW 200 4–2006 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR  

 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 106 

Analiza występowania zalesień na poziomie obrębów ewidencyjnych wskazuje na 
lokalnie duŜą ich koncentrację na obszarach NATURA 2000 – w województwach 
warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim i lubuskim występują skupienia obrębów, 
w których zalesiono ponad 20% uŜytków rolnych (mapa 4.5.9.). 

Mapa 4.5.9. Przestrzenne rozmieszczenie zalesie ń w obszarach NATURA 2000 oraz ich 
udział w UR obr ębów ewidencyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR  

Generalnie, na 92,5% powierzchni NATURA 2000, analizowanej na poziomie obrębów 
ewidencyjnych, zalesienia nie były w ogóle realizowane, bądź ich udział nie przekraczał 
1% UR. Na większości uŜytków rolnych, połoŜonych w granicach obszarów NATURA 
2000, w ramach programu nie wykonano Ŝadnych zalesień (79,6% UR). MoŜna 
zakładać, Ŝe tam, gdzie udział zalesień był znikomy (<1% UR) przestrzenie ich 
rozproszenie sprzyjało wzmocnieniu funkcji ochronnych lasów w tym zwłaszcza, 
w ograniczaniu erozji wietrznej oraz przesuszania gleb. Potencjalny negatywny wpływ 
tych zalesień na siedliska i róŜnorodność biologiczna jest raczej znikomy, jakkolwiek 
stwierdzenie to naleŜy traktować jako hipotezę wymagającą weryfikacji w ramach 
ścisłych badań.   

W ocenie zalesień i ich zgodności z warunkami siedliskowymi na obszarach NATURA 
2000 nie moŜna pominąć faktu, Ŝe 51% ich obszaru znajduje się na obszarach leśnych 
w tym takŜe najbardziej rozległych kompleksów leśnych. Zalesienia na obszarach 
NATURA 2000 nie powinny być zatem automatycznie traktowane jako zjawisko 
negatywne, gdyŜ z ich wprowadzania w zaleŜności od lokalnych uwarunkowań 
biocenotycznych mogą wynikać istotne korzyści dla bioróŜnorodności, jakości siedlisk 
i migracji gatunków. NaleŜy je rozpatrywać jako szczególny przypadek zmiany sposobu 
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uŜytkowania wymagający szczegółowej analizy potencjalnych oddziaływań w ramach 
poszczególnych projektów traktowanych indywidualnie. Specyfika niektórych spośród 
tych obszarów sprawia, Ŝe zalesienia mogą wpływać negatywnie na stan populacji 
cennych gatunków flory i fauny. Dlatego teŜ koniecznym jest ujęcie reguły ochrony 
gatunków i siedlisk w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego a organy 
wydające decyzje środowiskowe powinny wymagać od właścicieli gruntów raportów 
o oddziaływaniu planowanych zalesień na środowisko.  

Podstawowym celem zalesiania uŜytków rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa jest 
powiększenie obszarów leśnych oraz utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności 
obszarów leśnych poprzez zmniejszenie rozdrobnienia kompleksów leśnych i tworzenie 
korytarzy ekologicznych. W większości przypadków zalesianie gruntów rolnych na 
obszarach bezpośrednio łączących się z kompleksami jest korzystne ze względu na 
rozwój korytarzy migracji gatunków i wymianę genów, zapewniającą stabilność 
i bogactwo gatunkowe ekostytemów leśnych. W duŜym stopniu zalesienia przyczyniają 
się do odtworzenia pierwotnych form krajobrazowych – naleŜy bowiem brać pod uwagę, 
Ŝe obecny rolniczy charakter krajobrazu jest wynikiem masowej skali wylesień 
dokonanych na przestrzeni ostatnich 200 lat. Ograniczona przydatność gruntów do 
uprawy rolniczej na wielu obszarach sprzyja naturalnej sukcesji lasu zwłaszcza 
w siedliskach suchych. Dzięki zalesieniom powstają lasy w duŜej mierze nieprodukcyjne 
jednak potencjalnie spełniające funkcje ochronne, zwłaszcza glebochronne 
i wodochronne. WaŜnym czynnikiem kształtowania stabilności lasów w wyniku zalesień 
jest wprowadzanie gatunków rodzimych z zapewnieniem zgodności struktury 
gatunkowej zalesień z siedliskiem. Przeprowadzone zalesienie naleŜy głównie traktować 
w kategoria biologicznych a nie produkcyjnych i technicznych.  

Dla potrzeb oceny wpływu zalesień na tworzenie korytarzy z istniejącymi kompleksami 
leśnymi wykonano analizę rozmieszczenia zalesień w obrębach ewidencyjnych w 
powiązaniu z poziomem ich lesistości zobrazowanym na mapach uŜytkowania ziemi 
(Geosystems, 2004). Wokół obrębów, w których były realizowane zalesienia wytworzono 
1000 m bufor w celu zidentyfikowania obrębów, w których zalesienia potencjalnie łączą 
się z istniejącymi kompleksami leśnymi. Ze względu na brak szczegółowych danych 
przestrzennych dotyczących lokalizacji zalesień wykonana analiza związku zalesień 
z tworzeniem korytarzy ma charakter przybliŜony. Przyjęto, Ŝe duŜy potencjał 
powstawania korytarzy jest związany z zalesieniami wykonywanymi w obrębach 
o lesistości powyŜej 25%. W skali kraju zalesienia realizowane na takich obszarach 
stanowią blisko 50% (48,2 %; 19 175 ha). DuŜa cześć zrealizowanych zalesień łączy się 
z istniejącymi wcześniej kompleksami leśnymi co sprzyja powstawianiu korytarzy 
ekologicznych.  

W województwach połoŜonych w zachodniej części kraju oraz Pomorzu i Podkarpaciu 
zalesienia były realizowane w obszarach, na których przeciętny udział lasów 
w uŜytkowaniu przekraczał 60% – świadczy to o dobrej realizacji podstawowego celu 
programu jakim jest zmniejszenie rozdrobnienia kompleksów leśnych i wzmacnianie ich 
spójności (mapa 4.5.10).  

Na mapie 4.5.11. zobrazowano udział istniejących lasów w obrębach ewidencyjnych 
w których wykonywano zalesienia, bez względu na ich powierzchnię. Dane dotyczące 
zalesień zdezagregowane do poziomu obrębu ewidencyjnego wskazują na wyraźną 
prawidłowość preferencyjnego wdraŜania zalesień na obszarach z duŜym i bardzo 
duŜym udziałem lasów. Zalesienia realizowane na obszarach o lesistości poniŜej 25% 
naleŜy traktować jako działania glebochronne i wodochronne, bowiem ich rola 
lasotwórcza z uwagi na brak spójności z istniejącymi kompleksami leśnymi jest znikoma. 
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Mapa 4.5.10 Procentowy udział zrealizowanych zalesi eń w ramach PROW 2004–2006 
w obszarach o lesisto ści powy Ŝej 25% w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Mapa 4.5.11. Udział lasów w strukturze u Ŝytkowania ziemi w obr ębach ewidencyjnych, 
w których realizowano zalesienia gruntów rolnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Dodatkowe wnioski formułowane na panelu ekspertów o raz uzyskane z analiz 
ilo ściowych  

Podstawowe zagroŜenie związane z zalesieniami gruntów rolnych jest ich wprowadzanie 
na terenach, które nie są dostatecznie rozpoznane pod względem składu biocenoz i ich 
zaleŜności od zachowania struktury krajobrazu rolniczego. Nie wszystkie tereny mogą 
być bowiem zalesiane – dotyczy to m.in. siedlisk, które są ostojami zwierząt 
chronionych, których populacje zaleŜą od utrzymania terenów otwartych. Ograniczenia 
dla zalesień, dotyczą równieŜ siedlisk o skrajnych warunkach – bagiennych oraz 
suchych ze zbiorowiskami roślinności kserotermicznej.  

DuŜe rozproszenie przestrzenne zalesień wykonanych w ramach PROW 2004–2006 
wskazuje na ograniczone ryzyko konfliktu z celami ochrony unikalnych siedlisk – bez 
szczegółowych badań nie moŜna ich jednak całkowicie wykluczyć. Wstępne obserwacje 
wskazują, Ŝe lokalnie wystąpiły zagroŜenia dla siedlisk ornitofauny – niemniej nie są to 
jednak liczne przypadki.  

Podkreślić naleŜy, Ŝe pozytywny wpływ zalesień na ochronę zasobów wodnych oraz 
funkcje wiatrochronne – duŜe ich rozproszenie sprawia, Ŝe spełniać one będą funkcje 
właściwe dla zadrzewień śródpolnych, zmniejszających prędkość wiatru, a zatem tempo 
ewapotranspiracji. Wymierny ich wpływ na jakość wód wyraŜa się istotnym 
zmniejszeniem ładunków azotu na obszarach objętych zalesieniami. Funkcje buforowe 
wobec zanieczyszczeń wynikają z preferencyjnej ich lokalizacji na obszarach z pokrywą 
gleb silnie przepuszczanych.  

Znaczna część zalesień znajduje się w pobliŜu juŜ istniejących kompleksów leśnych 
w odległości do 1 km – stan ten sprzyja tworzeniu korytarzy dla migracji gatunków.  

Rozwój zalesień, których celem ma być tworzenie lub uzupełnianie korytarzy 
ekologicznych, powinno być poprzedzone wszechstronną inwentaryzacją biocenoz 
i siedlisk, tak aby realizując jeden cel przyrodniczy nie powodować nowych zagroŜeń.  

TakŜe zakładanie plantacji drzew szybko rosnących musi być realizowane pod ścisłym 
nadzorem środowiskowym – zagroŜeniem mogą tu być gatunki wprowadzane poza 
granicami ich naturalnych zasięgów geograficznych oraz zbyt intensywna eksploatacja 
środowiska (zubaŜanie struktury ekosystemów, nadmierna miejscami eksploatacja wód 
gruntowych). Pomocne przy dokonywaniu tych analiz będą wyniki oceny skutków 
dotychczasowych zalesień, jakie naleŜy przeprowadzić po 2–3 latach realizacji PROW 
2007–2013 – pozwoli to na ilościowe oszacowanie i porównanie rozmiarów 
przyrodniczych skutków zalesień wykonanych w latach 2004–2006, oraz 2007–2009. 

Oddziaływania zalesień na abiotyczne elementy środowiska będą w przewadze bardzo 
korzystne (jakość wody, gleby, powietrza) – w tym zakresie szczególnie korzystna rolę 
naleŜy przypisać przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. W perspektywie 30 lat 
wykonane zalesienia przyniosą znaczący efekt ekologiczny w postaci sekwestracji 
liczących się w ogólnym bilansie ilości węgla. Poza bezpośrednimi skutkami 
środowiskowymi przedstawionymi powyŜej wykonane zalesienia będą miały, 
w określonej perspektywie, takŜe wiele istotnych skutków pośrednich takich jak: wpływ 
na zdrowie publiczne i świadomość ekologiczną społeczeństwa.  
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4.6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE 

A.DP.2.1. W jakim stopniu wsparcie pomogło rolnikom  dostosowywa ć się do 
standardów UE? W szczególno ści w spełnieniu: Norm w zakresie środowiska 
naturalnego, Norm w zakresie zdrowia publicznego, z drowia zwierz ąt, 
zdrowotno ści ro ślin, Norm w zakresie dobrostanu zwierz ąt, Norm w zakresie 
bezpiecze ństwa pracy.  

Działanie „Dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej” miało na celu 
zapewnienie jego beneficjentom środków finansowych niezbędnych do sfinansowania 
inwestycji, które pozwoliły na spełnienie norm i standardów UE. W ramach tego 
działania wydano 71 385 decyzji przyznających wsparcie (DSU.P.1), a kwota 
zrealizowanych płatności sięgnęła ok. 2 437,5 mln zł, z czego 81% przeznaczono na 
inwestycje dostosowujące gospodarstwa znajdujące się na obszarach ONW obu stref 
nizinnych (DSU.P.7). Blisko 58%inwestycji było skoncentrowanych w zaledwie trzech 
województwach: wielkopolskim (14 748), mazowieckim (13 694) i kujawsko-pomorskim 
(12 868) (DSU.P.2). Na wsparcie dostosowań do wymagań UE w tych województwach 
przeznaczono 60% łącznej kwoty wydatkowanych środków (DSU.P.8). 

Prawie 93% wydanych decyzji dotyczyło dostosowania gospodarstw rolnych do 
wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych określonych w przepisach 
o nawozach i nawoŜeniu oraz w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych, przy czym jedynie 5% z nich dotyczyło gospodarstw na obszarach objętych 
Dyrektywą Azotanową (tablica 4.6.1) (DSU.P.3; DSU.P.4). Wśród wydanych decyzji 
o przyznaniu wsparcia nie było ani jednej o dostosowaniu gospodarstw rolnych do 
warunków utrzymywania kur nieśnych, w rozumieniu przepisów w sprawie minimalnych 
warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (DSU.P.5). 
Inwestycje związane z dostosowaniem do wymagań weterynaryjnych dla mleka i jego 
przetworów objęły ponad 5,5 tys. gospodarstw (DSU.P.4). 

Średnia wysokość wsparcia przyznawanego w ramach tego działania była bardzo 
zróŜnicowana w ramach poszczególnych schematu. NajwyŜsze wsparcie uzyskiwali 
beneficjenci działania realizujący na obszarach objętych Dyrektywą Azotanową 
inwestycje związane z nawozami i nawoŜeniem – ok. 37,6 tys. zł. Dwukrotnie niŜsze 
było przeciętne wsparcie przyznawane beneficjentom realizującym inwestycje dotyczące 
produkcji mleka i jego przetworów – 17,4 tys. zł (DSU.R.16). 

Tablica 4.6.1. Liczba gospodarstw, które otrzymały wsparcie w ramach działanie DSU 
i średnia wysoko ść pomocy 

 Liczba gospodarstw spełniających 
standardy wspólnotowe, które otrzymały 

dotację w ramach działania 

Średnia wysokość 
wsparcia (w zł) 

Dostosowanie gospodarstwa rolnego do 
wymagań w zakresie przechowywania 
nawozów naturalnych i nawoŜeniu  

69 552 33 656,48 

w tym na obszarach objętych Dyrektywą 
Azotanową 3504 37 563,84 

Dostosowanie gospodarstwa 
produkcyjnego do wymagań 
weterynaryjnych dla mleka oraz produktów 
mlecznych 

5540 17 436,84 

Źródło: Dane ARiMR, stan na koniec 2008 r. 
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Najwięcej beneficjentów działania DSU, którzy skorzystali ze wsparcia związanego 
z wymaganiami w zakresie przechowywania nawozów i nawoŜenia złoŜyło wnioski 
o pomoc w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. 
Łączna liczba decyzji przyznanych w tych trzech województwach stanowiła blisko 58% 
wszystkich decyzji przyznających płatność w tym schemacie. Natomiast w aŜ pięciu 
województwach liczba decyzji przyznających płatność w ramach tego schematu nie 
stanowiła nawet 1% łącznej liczby takich decyzji wydanych w całej Polsce 
(województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie i śląskie). W przypadku 
dostosowania gospodarstw do wymagań w zakresie minimalnych standardów higieny 
udoju mleka nastąpiła jeszcze większa koncentracja przyznanych płatności. AŜ 44% 
decyzji dotyczyło beneficjentów z województwa mazowieckiego. W pozostałych 
województwach udział decyzji w ich łącznej liczbie sięgał kilku procent. Wyjątek 
stanowiło województwo łódzkie, gdzie wydano ponad 650 takich decyzji, czyli prawie 
12% ich łącznej liczby. Natomiast w trzech województwach nie przekroczył 1%. Były to 
województwa: dolnośląskie, lubuskie i opolskie (tablica 4.6.2) (DSU.R.1). 

Tablica 4.6.2. Liczba decyzji przyznaj ących płatno ść w działaniu DSU w podziale na 
schematy i województwa 

Województwo 
Dostosowanie gospodarstw rolnych do 
wymagań w zakresie przechowywania 

nawozów naturalnych 

Dostosowanie gospodarstw 
do wymagań w zakresie 

minimalnych standardów higieny 
udoju mleka 

Dolnośląskie 631 29 

Kujawsko-pomorskie 12 546 318 

Lubelskie 2993 186 

Lubuskie 540 40 

Łódzkie 5552 656 

Małopolskie 875 353 

Mazowieckie 13 226 2462 

Opolskie 582 28 

Podkarpackie 636 296 

Podlaskie 5816 105 

Pomorskie 4385 90 

Śląskie 627 151 

Świętokrzyskie 1356 281 

Warmińsko-mazurskie 4110 315 

Wielkopolskie 14 553 137 

Zachodniopomorskie 1124 93 

Razem 69 552 5540 

Źródło: Dane ARiMR, stan na koniec 2008 r. 

Kluczowym rezultatem wsparcia, poza efektami rzeczowymi udzielonej pomocy10, jest 
wzrost świadomości ekologicznej rolników oraz wzrost wiedzy o normach i standardach 
obowiązujących w UE w zakresie m.in. ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Efekt 
ten dotyczy nie tylko beneficjentów tego działania, ale równieŜ beneficjentów innych 
działań realizowanych w ramach PROW 2004–2006. Co więcej, takŜe w grupie rolników, 

                                                
10 Efekty rzeczowe zostały omówione w punkcie A.DP.2.2. 
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która nie korzystała z poszczególnych działań widać wzrost wiedzy o wymaganiach 
Wspólnoty. JednakŜe w tym przypadku jest on znacznie mniejszy niŜ wśród 
beneficjentów PROW 2004–2006, co jednoznacznie wskazuje na pozytywne 
oddziaływanie programu na wiedzę rolników (rysunek 4.6.1.). 

Rysunek 4.6.1. Wzrost wiedzy na temat standardów UE  wśród beneficjentów 
poszczególnych działa ń i rolników, którzy z nich nie korzystali w okresie  2004–2008* (w %) 
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*Na wykresie przedstawiono odsetek odpowiedzi ankietowanych stwierdzających, Ŝe ich wiedza 
w danym zakresie wzrosła znacznie lub bardzo mocno. 
Legenda: renty-k – ankietowani z grupy kontrolnej dla działania „Renty strukturalne”; WGN-b – 
beneficjenci wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych; WGN-k – grupa kontrolna dla działania 
„Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych”; RS-b – beneficjenci programów 
rolnośrodowiskowych; RS-k – grupa kontrolna dla działania „Programy rolnośrodowiskowe”; Z-b – 
beneficjenci „Zalesiania ..”; Z-k – grupa kontrolna do działania „Zalesianie …”; DS-b – 
beneficjenci działania „Dostosowanie ..”; DS-k – grupa kontrolna dla działania „Dostosowanie …” 

Źródło: wyniki badania PAPI. 

Wyniki badania PAPI wskazują na znaczne róŜnice pomiędzy wzrostem poziomu wiedzy 
beneficjentów działania „Dostosowanie…” a grupą kontrolną (A.DP.2.1.-1.1.). RóŜnice te 
sięgają kilkunastu p.p. (Tablica 4.6.3.). W przypadku średniej dla ankietowanych 
beneficjentów innych działań róŜnice w zmianie poziomu wiedzy między beneficjentami 
„Dostosowania ..” a beneficjentami innych działań PROW 2004–2006 były niewielki 
i sięgały tylko kilku p.p. 
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Tablica 4.6.3. Ró Ŝnica w zmianie poziomu wiedzy pomi ędzy beneficjentami działania DSU a 
innymi rolnikami* 

DS-b DS-k RóŜnica DS-k 
a DS-b 

Średnia dla 
wszystkich 

ankietowanych 
poza DS.-b 

RóŜnica 

Średnia dla 
wszystkich 

ankietowanych 
beneficjentów 

poza DS.-b 

RóŜnica 
Zakres norm 

1 2 3=1-2 4 5=1-4 6 7=1-6 

Ochrony środowiska  43 24,6 18,4 27,1 15,9 36,3 6,71 

Dobrostanu zwierząt 41,7 27,9 13,8 26,3 15,4 33,7 8,05 

Bezpieczeństwa pracy  40,4 19,7 20,7 25,9 14,5 32,4 8,01 

Zdrowia publicznego 39,1 19,7 19,4 24,2 14,9 31,8 7,35 
*Suma odpowiedzi, iŜ wiedza w danym zakresie w okresie 2004–2008 wzrosła znacznie lub bardzo mocno. 

Legenda: renty-k – ankietowani z grupy kontrolnej dla działania „Renty strukturalne”; WGN-b – 
beneficjenci wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych; WGN-k – grupa kontrolna dla działania 
„Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych”; RS-b – beneficjenci programów 
rolnośrodowiskowych; RS-k – grupa kontrolna dla działania „Programy rolnośrodowiskowe”; Z-b – 
beneficjenci „Zalesiania ..”; Z-k – grupa kontrolna do działania „Zalesianie …”; DS-b – 
beneficjenci działania „Dostosowanie ..”; DS-k – grupa kontrolna dla działania „Dostosowanie …” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI. 

Łączna liczba płyt gnojowych zbudowanych w ramach działania DSU w latach 2004–
2006 wynosi 70 877. Łączna powierzchnia płyt gnojowych wynosi 3 712 951 m2, 
a całkowita objętość wykonanych zbiorników 31 241 42 m3. Na mapie 4.1.6.1. 
przedstawiono liczbę płyt gnojowych w przeliczeniu na 1000 ha oraz całkowitą ich 
powierzchnię w województwach. Najwięcej inwestycji z tego zakresu oraz największe 
powierzchnie płyt w przeliczeniu na powierzchnię UR powstało w województwach 
wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Ma to o tyle duŜe znaczenie środowiskowe, Ŝe 
rejony te charakteryzują się duŜą obsadą trzody chlewnej jak równieŜ znaczącą 
nadwyŜką azotu w bilansie tego składnika, związaną z nawozami naturalnymi. Podobny 
rozkład przestrzenny inwestycji charakteryzuje zbiorniki – najwięcej tych urządzeń 
powstało równieŜ w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim (mapa 4.1.6.1.). 
Budowa urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych była mniej 
rozpowszechniona w województwach o rozdrobnionej strukturze i niskim poziomie 
produkcji towarowej – podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i małopolskie. Mniejszy 
nacisk na rozwój tej infrastruktury kładziono równieŜ w regionach o duŜej produkcji 
towarowej lecz mniejszej obsadzie zwierząt – opolskie, dolnośląskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie. Mniejszą aktywność beneficjentów z tych regionów moŜna w 
znacznej mierze tłumaczyć lepszym stanem infrastruktury przed uruchomieniem 
programu.  
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Mapa 4.6.1. Liczba płyt gnojowych na 1000 ha UR ora z łączna ich powierzchnia 
w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Mapa 4.6.2. Liczba zbiorników na gnojówk ę lub... na 1000 ha UR oraz ich obj ętość 
w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 
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Interesujące wyniki daje porównanie udziału powierzchni gospodarstw korzystających ze 
wsparcia w celu wyposaŜenia gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania 
nawozów naturalnych w stosunku do ogólnej powierzchni UR w obrębach 
ewidencyjnych, w których są zlokalizowane (mapa 4.6.3.). W wielu obrębach 
w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim uŜytki rolne związane 
z gospodarstwami posiadającymi płyty lub zbiorniki stanowią więcej niŜ 50% ich 
całkowitej powierzchni. Świadczy to o stosunkowo duŜym wpływie działania na wzrost 
moŜliwości gromadzenia odpadów organicznych będących wynikiem przetworzenia 
surowców roślinnych wytwarzanych na uŜytkach rolnych gospodarstw na produkcję 
zwierzęca. 

Istotnym aspektem środowiskowym tego działania jest fakt, Ŝe jego koncentracja ma 
często miejsce na obszarach występowania głównych zbiorników wód podziemnych 
(GZPW) stanowiących zasoby uŜytkowe (mapa 4.6.3.). Szczególnie jest to waŜne 
w Wielkopolsce, gdzie GZPW występują w utworach czwartorzędowych słabo 
izolowanych o krótkim czasie filtracji. ZagroŜenia dla jakości wód są tam bardzo duŜe.  

Mapa 4.6.3. Udział powierzchni gospodarstw beneficj entów rozwijaj ących dzi ęki 
programowi infrastruktur ę do przechowywania odpadów w powierzchni UR 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR 

Wsparcie w duŜym stopniu pomogło w dostosowaniu polskiego sektora rolnego do 
standardów obowiązujących w UE. Gospodarstwa, które skorzystały z tego działania 
dzięki wsparciu zyskały moŜliwość realizacji niezbędnych w ich przypadku inwestycji, co 
umoŜliwiło im funkcjonowanie na jednolitym rynku. 
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A.DP.2.2. W jakim stopniu wsparcie wpłyn ęło na zmniejszenie dysproporcji 
(dystansu) mi ędzy sektorem rolniczym w kraju a sektorem rolniczym  w UE 15? 

Wsparcie przekazane beneficjentom w ramach działania dostosowanie do standardów 
pozwoliło na realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 2,5 mld zł. AŜ 93% tej kwoty 
stanowiły inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstw rolnych do wymagań 
w zakresie przechowywania nawozów naturalnych. Blisko 2/3 tych środków 
przeznaczono na wyposaŜenie gospodarstw w kryte zbiorniki na gnojówkę. Kolejne 30% 
stanowiły wydatki na wyposaŜenie lub rozbudowę płyt gnojowych (rysunek 4.6.2.). 

Rysunek 4.6.2. Struktura wydatków inwestycyjnych zw iązanych z nawozami i nawo Ŝeniem 
w podziale na główne cele inwestycji 

29%

2%

3%65%

1%

WyposaŜenie/rozbud
owa w płytę gnojową

WyposaŜenie w kryty
zbiornik na gnojowicę

WyposaŜenie w
otwarty zbiornik na
gnojowicę
WyposaŜenie w kryty
zbiornik na gnojówkę.

WyposaŜenie w
otwarty zbiornik na
gnojówkę

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z monitoringu ARiMR. 

Wydatkowane środki pozwoliły na realizację ponad 67,2 tys. inwestycji w zakresie 
wyposaŜenia gospodarstwa lub rozbudowy juŜ istniejącej w nim płyty gnojowej. Łączna 
powierzchnia tych płyt wyniosła ponad 3,5 mln m2 o średniej powierzchni 52 m2. Jeśli 
chodzi o inwestycje związane z wyposaŜeniem gospodarstw rolnych w kryty zbiornik na 
gnojówkę, to łączna pojemność tych zbiorników przekroczyła 2,3 m3, zaś ich średnia 
pojemność sięgnęła 36 m3 (tablica 4.6.4.) (DSU.R.2; DSU.R.3). 
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Tablica 4.6.4. Efekty inwestycji zwi ązanych z wymaganiami w zakresie przechowywania 
nawozów i nawo Ŝenia 

Inwestycje wg głównego celu: Liczba Powierzchnia/ 
Pojemność 

Średnia 
pow./poj. 

WyposaŜenie/rozbudowa w płytę gnojową (m2) 67 274 3 520 271 52 

WyposaŜenie w kryty zbiornik na gnojowicę (m3) 1 810 176 511 98 

WyposaŜenie w otwarty zbiornik na gnojowicę (m3) 1 135 311 844 275 

WyposaŜenie w kryty zbiornik na gnojówkę (m3) 64 723 2 322 671 36 

WyposaŜenie w otwarty zbiornik na gnojówkę (m3) 712 140 117 197 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z monitoringu ARiMR. 

Na realizację inwestycji związanych z wymaganiami weterynaryjnymi dla mleka oraz 
produktów mlecznych wydano jedynie 86,1 mln zł. Przeszło ¾ tej kwoty przeznaczono 
na wyposaŜenie gospodarstw w dojarki i w schładzalniki do mleka o pojemności 200–
400l lub 400–800l (rysunek 4.6.3.). 

Rysunek 4.6.3. Struktura wydatków inwestycyjnych zw iązanych z przechowywaniem mleka 
i jego produktów w podziale na główne cele inwestyc ji 
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23%

11%

30%

24%

6% 3%
Modernizacja ściań i podłóg w
pomieszczeniach do udoju i
przechowywania mleka

WyposaŜenie w dojarkę

WyposaŜenie w schładzalnik do
mleka o poj. do 200l

WyposaŜenie w schładzalnik do
mleka o poj. 200-400l

WyposaŜenie w schładzalnik do
mleka o poj. 400-800l

WyposaŜenie w ujęcie wody

WyposaŜenie pomieszczeń do
przechowywania mleka w
umywalkę z podgrzewaczem wody

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z monitoringu ARiMR. 

Najbardziej kosztowne ze zrealizowanych inwestycji dotyczyły zakupu róŜnego typu 
schładzarek do mleka, których w łącznie kupiono ponad 4,4 tys. (DSU.R.9). śaden 
z beneficjentów tego działania realizujący inwestycje związane z produkcją mleka nie 
dokonał modernizacji obory lub stanowisk dla krów (DSU.R.5; DSU.R.6) (tablica 4.6.5) 
(DSU.R.8; DSU.R.10; DSU.R.11). 
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Tablica 4.6.5. Efekty inwestycji zwi ązanych z wymaganiami w zakresie produkcji mleka 

Inwestycje wg głównego celu: Liczba Łączna wartość 
inwestycji 

Średnia 
wartość 

inwestycji 
Modernizacja ścian i podłóg w pomieszczeniach do udoju i 
przechowywania mleka 

4 867 2 342 557 481 

WyposaŜenie w dojarkę 3 209 20 154 417 6 281 

WyposaŜenie w schładzalnik do mleka o poj. do 200l 1 166 9 569 631 8 207 

WyposaŜenie w schładzalnik do mleka o poj. 200–400l 2 106 26 050 284 12 370 

WyposaŜenie w schładzalnik do mleka o poj. 400–800l 1 157 20 486 502 17 707 

WyposaŜenie w ujęcie wody 901 5 203 796 5 776 

WyposaŜenie pomieszczeń do przechowywania mleka w 
umywalkę z podgrzewaczem wody 

4 389 2 258 637 515 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z monitoringu ARiMR 

Wyniki badań ankietowych wskazują na znaczny wzrost wielkości produkcji 
w gospodarstwach beneficjentów wsparcia. W zaleŜności od typu produkcji wzrost ten 
wynosił przeciętnie ok. 15–20% w okresie 2004–2008 (A.DP.2.2-2.1.). Oznacza to 
znaczący wzrost wielkości produkcji zgodnej ze standardami UE. 

Wydajność pracy w ankietowanej grupie gospodarstw wzrosła o 23,6%, natomiast 
w państwach UE-15 wzrost ten był dwukrotnie mniejszy – 11,8%, co pozwoliło 
zmniejszyć dystans dzielący polski sektor rolniczy od jego poziomu rozwoju w 
państwach UE-15 (A.DP.2.2-3.1.). Jeśli chodzi o zmianę poziomu dochodów ogółem, to 
wzrost w w przypadku ankietowanych beneficjentów wyniósł 9%, zaś w państwach UE-
15 o blisko 2 p.p. więcej, tj. o 10,6% (A.DP.2.2-3.2.). 

Realizacja inwestycji niezbędnych do spełnienia standardów UE w poszczególnych 
dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności rolniczej pozwoliło polskiemu 
sektorowi rolnemu zmniejszyć dystans dzielący go od państw UE-15, w którym 
standardy te zostały juŜ spełnione, a beneficjenci wsparcia lepiej radzą sobie z presją 
konkurencyjności jednolitego rynku. 

W wyniku realizacji działania „Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej” 
niewątpliwie uzyskano znaczne efekty rzeczowe w postaci zrealizowanych inwestycji. 
Co więcej, wyraźnie wzrosła świadomość rolników – zarówno samych beneficjentów 
wsparcia, jak i pozostałych rolników – na temat wymagań UE w zakresie ochrony 
środowiska, zdrowia publicznego oraz innych obszarów interwencji Wspólnoty 
związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Spełnienie standardów UE nie tylko 
pozwoliło na spełnienie formalnych wymogów prowadzenia działalności rolniczej, ale 
takŜe zmniejszyło dystans dzielący polskiego gospodarstwa rolne od ich odpowiedników 
w państwach UE-15, gdyŜ zapewniło sfinansowanie inwestycji, których realizacja ze 
środków własnych lub pochodzących z róŜnego rodzaju form finansowania 
zewnętrznego wymagającego zwrotu ograniczyłoby potencjał inwestycyjny tych 
gospodarstw i ich moŜliwości zwiększania konkurencyjności. 

Dodatkowe wnioski formułowane na panelu ekspertów  

Niektórzy uczestnicy panelu ekspertów twierdzili, Ŝe struktura uzyskanych efektów 
rzeczowych nie w pełni odpowiada rzeczywistym potrzebom polskiego rolnictwa. 
Wątpliwości panelu ekspertów budziła znaczna liczba wybudowanych płyt gnojowych. 
Ich zdaniem środki wykorzystane na te inwestycje mogły przynieść większe pozytywne 
efekty dla polskiego sektora rolnego, gdyby zostały przeznaczone na inny cel. Zdaniem 
ekspertów cel działania został słabo zdefiniowany i istnieje przynajmniej teoretyczne 
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ryzyko, Ŝe wybudowane płyty gnojowe nie są w pełni wykorzystywane przez 
beneficjentów wsparcia. 

 

4.7 Grupy producentów rolnych 

A.DP.3.1. W jakim stopniu działanie GPR poprawiło p ozycj ę beneficjentów na 
rynku?  

A.DP.3.2. W jakim stopniu wsparcie wpłyn ęło na zmniejszenie dysproporcji 
między sektorem rolniczym w kraju a sektorem rolniczym  w UE?  

A.DP.3.3. Pytania zwi ązane z produktami, rezultatami i oddziaływaniem wsp arcia 
dla grup producentów rolnych.  

Nabór wniosków o pomoc w ramach działania rozpoczął się 15 grudnia 2004 r. 
i prowadzony był w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2007 r. W tym okresie zostały 
złoŜone 103 wnioski o pomoc oraz wydano 100 decyzji przyznających pomoc. 
W ramach wydanych decyzji grupy producentów złoŜyły 254 wnioski o płatność. Na ich 
podstawie wydano 224 decyzje o przyznaniu płatności, dla 79 grup producentów 
(A.DP.3.1-1.3.), na łączną kwotę 41 161 784,92 zł. Do końca 2008 r. wypłacono 
24 197 882,87 zł. Kolejne płatności na rzecz grup producentów rolnych były juŜ 
realizowane z budŜetu PROW 2007–2013. 

W ciągu całego okresu realizacji działania najwięcej wniosków o pomoc złoŜono 
w województwach o stosunkowo dobrze rozwiniętym rolnictwie, tj. wielkopolskim (23) 
oraz kujawsko-pomorskim (21), a więc ok. 40% łącznej liczby wniosków o pomoc. Na 
drugim biegunie znalazły się woj. łódzkie i podlaskie, w których nie złoŜono Ŝadnego 
wniosku o pomoc. Po jednym wniosku złoŜono w woj. świętokrzyskim i śląskim. Do 
końca realizacji programu, pomimo decyzji o przyznaniu płatności, grupy te nie 
otrzymały środków z budŜetu PROW 2004–2006. NaleŜne płatności zostały wypłacone 
ze środków PROW 2007–2013. 

Do końca 2008 r. największe łączne wsparcie uzyskały grupy producentów rolnych 
w woj. kujawsko-pomorskim – 10 214 224,96 zł. oraz w woj. wielkopolskim – 8 501 
939,18 zł, najmniejsze zaś trafiło do grup producentów rolnych w woj. podkarpackim – 1 
376 892,46 zł oraz w woj. lubelskim – 3 197 952,80 zł (tablica 4.7.1). 

Liczba grup producentów rolnych otrzymujących wsparcie finansowe z PROW 2004–2008 
wzrastała systematycznie w kolejnych latach realizacji programu. Wyjątkiem był w tym 
przypadku 2008 rok, kiedy to ze względu na wyczerpanie się środków w ostatnim roku realizacji 
programu dokonano płatności dla 11 GPR. Pozostałe grupy producentów rolnych, którym 
przyznano pomoc w ramach PROW 2004–2006, otrzymały naleŜne płatności juŜ z budŜetu 
PROW 2007–2013.  

Wraz ze wzrostem liczby GPR uprawnionych do uzyskiwania wsparcia finansowego 
dynamicznie wzrastała wielkość wypłacanych środków finansowych. Średni poziom 
wsparcia dla GPR ulegał w kolejnych latach fluktuacji w zaleŜności od struktury 
sektorowej GPR uzyskujących wsparcie. Im więcej w danym roku było GPR 
uzyskujących niski poziom wsparcia tym niŜszy był średni poziom dla całej zbiorowości. 
W 2005 r. średni poziom wsparcia dla 1 GPR wynosił 300 483,95 zł, w 2006 r. znacznie 
mniej, tj. 171 947,23 zł, w 2007 r. zanotowano wzrost średniej do 203 192,77 zł, by 
ponownie ulec obniŜeniu do 189 293,67 zł w 2008 r. (GPR.O.3) (Tablica 4.7.2). 
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Tablica 4.7.1. Liczba zło Ŝonych wniosków o pomoc i o płatno ść, liczba decyzji oraz 
wielko ść zaangaŜowanych środków publicznych i kwota zrealizowanych płatno ści od 
15 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2008 r. 

Zrealizowane płatności 
(w PLN) Województwo 

Liczba 
złoŜonych 
wniosków 
o pomoc 

Liczba 
decyzji 

przyznają
cych 

pomoc 

Liczba decyzji 
przyznających 

płatność 

Kwota 
zaangaŜowan
ych środków 
wg decyzji 
(w PLN) 

Liczba 
beneficjentów Kwota 

Dolnośląskie 12 11 20 3 403 902,00 1 710 158,94 
Kujawsko-
pomorskie 21 20 52 

10 214 
224,96 6 133 391,62 

Lubelskie 4 4 9 1 653 265,04 739 123,14 

Lubuskie 4 4 11 3 197 952,80 2 123 935,44 

Łódzkie 0 0 0 0,00 0,00 

Małopolskie 3 3 9 1 290 953,19 763 655,60 

Mazowieckie 3 3 7 1 364 273,52 1 026 041,02 

Opolskie 12 12 30 4 479 174,59 2 692 906,43 

Podkarpackie 5 5 14 1 376 892,46 522 261,26 

Podlaskie 0 0 0 0,00 0,00 

Pomorskie 4 4 12 2 120 358,60 1 498 611,76 

Śląskie 1 1 1 256 727,55 0,00 

Świętokrzyskie 1 1 2 66 625,51 0,00 
Warmińsko-
mazurskie 3 3 5 1 425 191,98 865 875,78 

Wielkopolskie 23 22 43 8 501 939,18 5 112 794,27 
Zachodnio-
pomorskie 7 7 9 1 810 303,54 

79 

1 009 127,61 

Razem 
103 100 

224 
41 161 
784,92 79 24 197 

882,87 

Źródło: Informacja o realizacji PROW na lata 2004–2006 w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. 
Warszawa, 31 marca 2009 r., ARiMR.  

Tablica 4.7.2. Liczba GPR, kwota wsparcia oraz kwot a wsparcia przypadaj ąca na 1 GPR w 
latach 2004–2008* 

Lata: 
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 

Liczba GPR objętych wsparciem z PROW 4 33 75 11 

Kwota wsparcia (w PLN) 1 201 935,79 5 674 258,78 15 239 457,96 2 082 230,34 

Średni poziom wsparcia na 1 GPR (w PLN) 300 483,95 171 947,23 203 192,77 189 293,67 
*W 2004 r. nie dokonano Ŝadnej płatności na rzecz GPR. 

Źródło: Informacje o realizacji PROW na lata 2004–2006 za lata 2007 i 2008, z dnia 31 marca 2008 i 31 
marca 2009, Warszawa, ARiMR; Sprawozdania roczne z realizacji PROW 2004–2006 za lata 2004, 2005 i 
2006, MRiRW na podstawie danych ARiMR.  

Jak trudnym wyzwaniem jest w Polsce zachęcanie rolników do tworzenia GPR ilustrują 
dane statystyczne za lata 2001–2007. W okresie tym, po przyjęciu przez Parlament 
ustawy z 15.09.2000 r. o grupach producentów rolnych, rozpoczął się sformalizowany proces 
powstawania GPR.  

Liczba powstałych w tym okresie GPR w stosunku do liczby funkcjonujących 
gospodarstw rolnych była mikroskopijna. W przeciągu całego okresu powstały zaledwie 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 121 

252 GPR, zrzeszające ok. 6 tys. rolników11. W latach 2004–2006 prawie wszystkie 
powstałe w tym okresie grupy producentów rolnych, tj. 103 spośród 
 108 zarejestrowanych, ubiegały się o pomoc z PROW. W konsekwencji wsparto 
finansowo 79 GPR. Stanowiło to ponad 73% zbiorowości GPR powstałych w okresie 
kwalifikującym do wsparcia z PROW (tablica 4.7.3).  

Tablica 4.7.3 Liczba grup producentów rolnych wpisa nych do rejestrów 
wojewodów/marszałków i nadal funkcjonuj ących w latach 2001–2007 

Lata: Wyszczególnienie 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Razem 

Liczba utworzonych grup 4 8 28 27 35 46 104 252 

Udział (w %) 1,5 3,0 11,0 10,5 14,0 18,0 41,0 100,0 

Źródło: Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do 2013 r.. Materiał opracowany w ramach projektu 
„PROW 2007–2013 promocja tworzenia grup producentów rolnych II”. Krajowa Rada Spółdzielcza, 
Warszawa, maj 2008 

Pomimo niewielkiego efektu skali daje się zaobserwować wyraźny wzrost dynamiki 
tworzenia GPR. W 2007 r. zostały zarejestrowane 104 GPR, a więc 41% grup 
powstałych w latach 2004–2007. Jedną z przyczyn takiego stanu było zapewne 
upowszechniane wśród potencjalnych beneficjantów tego działania wcześniejszych, 
dobrych doświadczeń rolników korzystających ze wsparcia PROW, jak równieŜ 
korzystne zmiany wprowadzane w prawodawstwie krajowym regulującym zasady 
funkcjonowania GPR. (rysunek 4.7.1). 

Rysunek 4.7.1. Dynamika przyrostu liczby grup produ centów rolnych w latach 2001–2007 
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Źródło: dane z tablicy 4.1.7.3. 

W strukturze funkcjonujących do końca 2007 r. w Polsce GPR zdecydowanie 
dominowały grupy zorientowane na produkcje zbóŜ i oleistych (41%), trzody chlewnej 
                                                
11 Wyłączając z tego GPR na rynku tytoniu. 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 122 

(25%) oraz drobiu (10%). Są to kierunki produkcji rolniczej, które tradycyjnie mają duŜy 
udział w dochodach uzyskiwanych przez rolników (tablica 4.7.4.).  

Tablica 4.7.4. Struktura grup producentów rolnych w g sektorów produkcji rolniczej (stan 
na 31.12.2007 r.) 

Udział wg sektora produkcji rolniczej: Liczba GPR = 
100% ziarno zbóŜ i/lub 

nasiona oleistych 
trzoda 

chlewna drób tytoń mleko ziemniaki bydło inne 

252 104 62 26 12 105 7 5 26 
100,0 41,0 25,0 10,0 5,0 4,0 3,0 2,0 10,0 

Źródło: Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do 2013 r.. Materiał opracowany w ramach projektu 
„PROW 2007–2013 promocja tworzenia grup producentów rolnych II”. Krajowa Rada Spółdzielcza, 
Warszawa, maj 2008 

Rozkład terytorialny istniejących GPR wskazuje, Ŝe najsilniej są one skoncentrowane na 
terenach o wysokiej kulturze rolnej oraz stosunkowo dobrej strukturze obszarowej. 
Jednocześnie moŜna stwierdzić, Ŝe są to obszary gdzie dominują gospodarstwa 
towarowe i duŜym stopniu wyspecjalizowania produkcji. Woj. wielkopolskie 
zdecydowanie przoduje pod względem ilości grup produkujących trzodę chlewną, woj. 
dolnośląskie, opolskie, pomorskie i zachodnio-pomorskie mają najwięcej grup 
produkujących zboŜa i oleiste, a woj. dolnośląskie produkujących drób. Rozkład 
istniejących GPR wg województw w duŜym stopniu pokrywa się z ich rozmieszczeniem 
terytorialnym, jako beneficjantów PROW. Rozkład wg sektorów produkcji rolniczej 
wynika zaś z rejonizacji produkcji rolniczej w Polsce (tablica 4.7.5). 

Tablica 4.7.5. Liczba grup producentów rolnych i ic h członków wg województw w 2007 r. 

Udział wg sektora produkcji rolniczej: 

Województwo: Liczba 
GPR 

ziarno zbóŜ i/lub 
nasiona 
oleistych 

trzoda 
chlewna drób bydło inne 

Liczba 
członków 

GPR 

Wielkopolskie 46 3 31 1 2 9 2056 
Dolnośląskie 32 19  11  2 402 
Kujawsko-pomorskie 31 12 9 1 2 7 755 
Pomorskie 23 16 3  1 3 368 
Opolskie 22 19 1 2   498 
Zachodniopomorskie 17 16    1 166 
Warmińsko-
mazurskie 14 7 1 4  2 199 
Lubuskie 12 5  4  3 310 
Podkarpackie 11 4 2   5 321 

Małopolskie 11  2 1  8    155 
Lubelskie 11 1 2 1  7 178 
Mazowieckie 10 1 5   4 279 
Świętokrzyskie 3  2   1 104 
Łódzkie 3 1 1   1 39 
Podlaskie 3   1  2 28 

Śląskie 3  3    34 
Razem 252 104 62 26 5 55 5892 

Źródło: Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do 2013 r. Materiał opracowany w ramach projektu 
„PROW 2007–2013 promocja tworzenia grup producentów rolnych II”. Krajowa Rada Spółdzielcza, 
Warszawa, maj 2008.  
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Liczbę GPR funkcjonujących w Polsce w 2007 r., w podziale na województwa przedstawiono na 
rysunek 4.7.2. 

Rysunek 4.7.2. Liczba funkcjonuj ących w 2007 r. grup producentów wg województw 
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Źródło: dane z Tablicy 4.7.5. 

PROW zakładał moŜliwość udzielania wsparcia finansowego grupom producentów 
rolnych, z tytułu prowadzenia działalności w 27 sektorach. W trakcie realizacji programu 
utworzono 79 grup producentów, które zostały zarejestrowane z tytułu prowadzenia 
działalności w ramach w ramach 14 sektorów. Analiza wykazała, Ŝe wśród tych 
14 sektorów dominowały te, które mają największy wpływ na poziom dochodów 
uzyskiwanych przez rolników, tworzących grupy producentów, a mianowicie: ziarna zbóŜ 
i/lub nasiona oleistych oraz trzoda chlewna.  

W tym okresie wydano 220 decyzji o przyznaniu pomocy i płatności. W badanej 
zbiorowości beneficjentów zdecydowanie najwięcej decyzji o przyznaniu pomocy 
i płatności podjęto na rzecz GPR zarejestrowanych w dwóch, następujących sektorach: 
trzoda chlewna Ŝywa, mięso wieprzowe: świeŜe, chłodzone, mroŜone (76) oraz ziarno 
zbóŜ i nasiona roślin oleistych (50). Razem stanowiło to 57,2% wszystkich decyzji 
przyznających pomoc i płatności. Znaczący udział w strukturze wydanych decyzji miały 
GPR działające w następujących sektorach: nasiona roślin oleistych (17), ziarno zbóŜ 
(15), mleko krowie, owcze lub kozie (14) oraz drób Ŝywy, mięso i jadalne podroby 
drobiowe: świeŜe, chłodzone, mroŜone (12) (GPR.P.1).  

Te dwa sektory angaŜowały ok. 49,8% publicznych środków finansowych, wynikających 
z podjęcia decyzji o przyznaniu płatności. Mniejszy udział tych dwóch sektorów 
w korzystaniu ze środków finansowych w stosunku do udziału w strukturze decyzji 
o płatnościach wynikał z relatywnie niŜszego średniego poziomu wsparcia 
przypadającego na jedną płatność w tych sektorach w stosunku do średniej dla całej 
zbiorowości (Tablica 4.7.6). 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 124 

Analiza wykazała, Ŝe aŜ 210 (93,8%) decyzji podjętych w sprawie przyznania płatności 
dotyczyło grup producentów, których siedziba była zlokalizowana na obszarach, 
połoŜonych poza strefami ONW. Nie zanotowano grup producentów ubiegających się 
o płatność, których siedziby były połoŜone na obszarach górskich oraz na obszarach 
o specyficznych utrudnieniach. Decyzji przyznających pomoc grupom zlokalizowanym w 
strefach nizinnych wydano tylko 14, co stanowiło niewielki odsetek podjętych decyzji, 
wynoszący 6,2% (GPR.P.3). Z uwagi na fakt, Ŝe tereny ONW stanowią w Polsce ponad 
50% powierzchni uŜytków rolnych, co samo w sobie stawia rolników w gorszej sytuacji 
w stosunku do tych, którzy gospodarują poza ONW.  

Najwięcej podjętych decyzji zanotowano w woj. wielkopolskim (22) i woj. kujawsko-
pomorskim (20), natomiast najmniej w woj. śląskim i świętokrzyskim po jednej. W woj. 
podlaskim i łódzkim nie podjęto w tym okresie ani jednej decyzji (GPR.P.4).  

NajwyŜszą średnią wysokość wsparcia osiągały GPR z sektorów: ozdobne rośliny 
ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych, ozdobnych oraz mleko krowie, owcze 
lub kozie, odpowiednio 371 225,00 zł. i 300 432,68 zł., najmniejsze zaś z sektorów: 
materiał siewny i sadzeniaki oraz Ŝywiec wołowy, mięso wołowe: świeŜe, chłodzone, 
mroŜone, odpowiednio: 82 106,54 zł. i 72 983,67 zł. (GPR.R.1). 

Tablica 4.7.6. Struktura grup producentów otrzymuj ących wsparcie wg liczby decyzji 
o przyznaniu pomocy i płatno ści, średniej wysoko ści wsparcia oraz wielko ści 
zaangaŜowanych środków publicznych w podziale na sektory  

Kwota zaangaŜowanych środków 
publicznych [w PLN] Grupy otrzymujące wsparcie, w podziale na 

sektory 
Liczba 
decyzji 

Średnia 
wysokość 
wsparcia 

[PLN] Całkowita z EFOGR 

Ŝywiec wołowy, mięso wołowe: świeŜe, 
chłodzone, mroŜone 4 72 983,67 291 934,69 224 115,43 

trzoda chlewna Ŝywa, mięso wieprzowe: 
świeŜe, chłodzone, mroŜone 76 178 757,27 13 585 552,58 10 449 942,76 

drób Ŝywy, mięso i jadalne podroby 
drobiowe: świeŜe, chłodzone, mroŜone 12 249 034,17 2 988 410,06 2 315 282,21 

jaja ptasie 9 243 589,93 2 192 309,40 1 344 041,71 

mleko krowie, owcze lub kozie 14 300 432,68 4 206 057,56 2 983 244,17 

miód naturalny i inne produkty pszczele 0 0,00 0,00 0,00 

kwiaty świeŜe - cięte, doniczkowe 0 0,00 0,00 0,00 

ziemniaki świeŜe lub chłodzone 4 207 698,69 830 794,77 651 486,34 

ziarno zbóŜ 15 228 809,70 3 432 145,53 2 633 020,55 

nasiona roślin oleistych 17 179 921,73 3 058 669,41 2 156 165,01 

ziarno zbóŜ i nasiona roślin oleistych 50 137 640,31 6 882 015,44 5 194 699,21 
ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo 
roślin - sadowniczych, ozdobnych 2 371 225,00 742 450,00 572 400,93 

buraki cukrowe 3 219 012,07 657 036,22 514 223,77 

len i konopie - uprawiane na włókno 0 0,00 0,00 0,00 

szyszki chmielowe 2 140 042,66 280 085,32 212 387,23 

liście tytoniu suszone 10 133 487,20 1 334 871,96 1 044 571,40 

materiał siewny i sadzeniaki 2 82 106,54 164 213,07 125 593,27 

Źródło: Raport końcowy z wdraŜania PROW 2004–2006 z 2009 r. 

Porównując rozkład GPR według stref ONW z rozkładem według województw, moŜna 
zauwaŜyć, Ŝe ich największa liczba występuje w województwach, w których udział 
obszarów ONW jest niewielki, a zarazem są to obszary o generalnie wyŜszej kulturze 
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rolnej oraz charakteryzujące się relatywnie lepszymi wynikami produkcyjnymi 
i ekonomicznymi w rolnictwie. Przyczyn takiej sytuacji naleŜy raczej poszukiwać w sferze 
mentalnej i świadomości niŜ w racjonalnym rachunku potencjalnych korzyści 
ekonomicznych. Na tym tle moŜna wysnuć wniosek, Ŝe rolnicy zrzeszeni w GPR posiedli 
większy zasób wiedzy na temat korzyści, jakie moŜna uzyskać z uczestniczenia we 
wspólnych przedsięwzięciach i dlatego teŜ podjęli decyzje o utworzeniu grup 
producentów rolnych. MoŜna teŜ stwierdzić, Ŝe w tym przypadku wpływ lokalizacji 
gospodarstw producentów rolnych na chęć zakładania grup producentów był niewielki. 
Gorsze warunki do produkcji rolniczej niŜ na obszarach połoŜonych poza terenami 
zaliczanymi do ONW oraz znacząca zachęta finansowa były niewystarczające, aby 
skłaniać rolników gospodarujących na tych terenach do organizowania się w grupy 
producentów (tablica 4.7.7.). 

Tablica 4.7.7. Liczba i struktura podj ętych decyzji przyznaj ących płatno ść na wsparcie 
grup producentów wg kategorii obszaru i wg siedziby  grupy 

Kategoria obszaru Liczba decyzji o przyznaniu 
płatności 

Struktura decyzji wg kategorii 
obszaru (w %) 

Obszary poza ONW 210 93,8 
ONW górskie 0 0 
Strefa nizinna I 11 4,9 
Strefa nizinna II 3 1,3 
Obszary podlegające specyficznym 
utrudnieniom 0 0 
Razem 224 100,0 

Źródło: wskaźniki monitorowania PROW 2004–2006 za 2008 wersja z 30.03.2009 r. 

Podobną strukturę miały kwoty zaangaŜowane ze środków publicznych na wsparcie 
grup producentów w podziale na kategorie obszaru, na którym zlokalizowana była 
siedziba grupy. Ponad 22 mln zł. zaangaŜowano na wsparcie dla GPR połoŜonych poza 
strefami ONW, co stanowiło aŜ 93,8% środków finansowych. GPR połoŜone w strefach 
nizinnych angaŜowały odpowiednio: ok. 1,2 mln zł. w strefie nizinnej I oraz blisko 
 350 tys. zł w strefie nizinnej II, co łącznie stanowiło zaledwie 6,8% całości 
zaangaŜowanych środków finansowych w tym działaniu (GPR.P.5).(tablica 4.7.8.).  

Tablica 4.7.8. Kwota i struktura zaanga Ŝowanych środków publicznych na wsparcie grup 
producentów wg kategorii obszaru i wg siedziby grup y [w zł] 

Kategoria obszaru Kwota zaangaŜowanych 
środków publicznych 

Struktura kwot wg kategorii 
obszaru (w %) 

Obszary poza ONW 22 685 515,19 93,8 
ONW górskie 0 0 
Strefa nizinna I 1 163 918,17 4,8 
Strefa nizinna II 348 449,51 1,4 
Obszary podlegające specyficznym 
utrudnieniom 0 0 
Razem 24 197 882,87 100,0 

Źródło: wskaźniki monitorowania PROW 2004–2006 za 2008 wersja z 30.03.2009 r. 

Wartość sprzedaŜy produktów lub grup produktów ze względu, na które grupy zostały 
utworzone, wzrastała w kolejnych latach realizacji programu. Było to pochodną wzrostu 
liczby grup producentów rolnych, które przystępowały do programu. Skutkowało teŜ 
wzrostem płatności na rzecz grup producentów w kolejnych latach realizacji programu. 
Tylko w ciągu trzech lat realizacji programu wielkość sprzedaŜy grup producentów 
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rolnych wzrosła prawie dwunastokrotnie. Począwszy od ponad 33 mln zł. w 2005 r, 
poprzez ponad 150 mln zł. w 2006 r., aŜ do ponad 396 mln zł. w 2007 r.(A.DP.3.1-1.2.), 
osiągając łącznie w latach 2004–2007 kwotę 581 585,7 tys. zł. (GPR.O.1).  

W skali całego polskiego rolnictwa była to jednak ciągle śladowa wielkość, stanowiąca 
mniej niŜ 1,0% wielkości sprzedaŜy produkcji rolniczej całego sektora w Polsce, 
wynoszącej ok. 58 mld zł. w ciągu roku. Tym sposobem pozycja rolników zrzeszonych w 
GPR uległa minimalnej poprawie, jednakŜe tempo zwiększania liczby w kolejnych latach 
pozwala sądzić, Ŝe w coraz większym stopniu przełamywane są mentalne bariery, co 
rokuje na systematyczny wzrost ich pozycji na rynku. 

W ujęciu wojewódzkim największe przychody netto ze sprzedaŜy uzyskały GPR w woj. 
kujawsko-pomorskim (ponad 135 mln zł.) oraz w woj. wielkopolskim (ponad 132 mln zł.). 
Najmniejsze przychody netto osiągnęły zaś GPR z woj. podkarpackiego (ponad 10 mln 
zł.) oraz woj. lubelskiego (blisko 13 mln zł.) (A.DP.3.1-1.1). Warto tu podkreślić, Ŝe 
w tych latach, wśród beneficjantów tego działania nie było GPR z czterech województw, 
tj. łódzkiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 

Tablica 4.7.9. Warto ść sprzeda Ŝy netto grup producenckich wg województw w latach 
20052007 [w PLN] 

Łączne przychody netto grup ze sprzedaŜy produktów lub grup 
produktów ze względu, na które grupa została utworzona 

(w PLN wg roku otrzymania wsparcia z PROW) Opis 

2004 2005 2006 2007 Razem 2004–2007 

Województwo dolnośląskie 0 0 3863015,04 24668375,42 28531390,46 
Województwo kujawsko-
pomorskie 0 0 25142264,53 110205612,3 135347876,9 

Województwo lubelskie 0 0 2148792,2 10752046,33 12900838,53 

Województwo lubuskie 0 10062437,35 24336892,55 27351013,85 61750343,75 

Województwo łódzkie 0 0 0 0 0 

Województwo małopolskie 0 0 4574400,23 14331676,07 18906076,3 

Województwo mazowieckie 0 0 2195142,81 17657477,09 19852619,9 

Województwo opolskie 0 0 19991498,44 43456272,71 63447771,15 

Województwo podkarpackie 0 0 4235151,14 6210074,19 10445225,33 

Województwo podlaskie 0 0 0 0 0 

Województwo pomorskie 0 0 5052101,53 24905827,07 29957928,6 

Województwo śląskie 0 0 0 0 0 

Województwo świętokrzyskie 0 0 0 0 0 
Województwo warmińsko-
mazurskie 0 0 18873063,14 20117839,87 38990903,01 

Województwo wielkopolskie 0 23544460,89 41439835,14 67591690,25 132575986,3 
Województwo 
zachodniopomorskie 0 0 0 28878725,16 28878725,16 

OGÓŁEM 0 33606898,24 151852156,8 396126630,3 581585685,3 

Źródło: dane monitoringu ARiMR stan na 31 grudnia 2008 r. 

Pochodną zróŜnicowania pomiędzy województwami wielkości przychodów netto ze 
sprzedaŜy była wielkość zaangaŜowanych środków z przeznaczeniem dla GPR w tym 
ujęciu. Największe środki zaangaŜowano dla GPR z woj. kujawsko-pomorskiego (ponad 
10 mln zł.) oraz dla woj. wielkopolskiego (ponad 8,5 mln zł.), na przeciwnym biegunie 
były GPR z woj. świętokrzyskiego (ponad 66 tys. zł.) oraz woj. śląskiego (ok. 257 tys. zł.) 
(GPR.P.6) (Tablica 4.7.9.). 
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Dynamiczny wzrost wartości produktów lub grup produktów wytwarzanych 
i sprzedawanych na rynku przez GPR ilustruje rysunek 4.7.3. 

Rysunek 4.7.3. Warto ść sprzeda Ŝy grup producentów rolnych w latach 2005–2007 
produktów lub grup produktów ze wzgl ędu, na które grupa została utworzona 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

2005 2006 2007

 
Źródło: dane z Tablicy 4.7.9. 

Tablica 4.7.10. Udział przychodów netto ze sprzeda Ŝy produktów rolniczych w ł ącznych 
przychodach netto (w %) 

 Rok otrzymania wsparcia z PROW 
Opis 

 2005 2006 2007 Razem 
2004–2007 

Łączna wysokość przychodów netto grup (w tys. zł) 45 286,1 198 531,2 518 033,7 761 851,1 
Łączna wysokość przychodów netto grup ze 
sprzedaŜy produktów lub grup produktów 
wytworzonych przez członków grup i sprzedanych za 
jej pośrednictwem (w tys. zł) 33 606,9 151 852,2 396 126,6 581 585,7 

Udział przychodów netto ze sprzedaŜy produktów 
rolniczych w łącznych przychodach netto (w %) 74,2 76,5 76,5 76,3 

Źródło: dane monitoringu ARiMR stan na 31 grudnia 2008 r. 

Udział przychodów netto GPR ze sprzedaŜy produktów rolniczych lub grup produktów 
wytworzonych przez członków grup i sprzedanych za jej pośrednictwem kształtował się 
przez cały okres realizacji programu na dość wysokim poziomie, oscylując ok. 75% 
wartości łącznej sprzedaŜy netto. Świadczy to o dość wysokim stopniu specjalizacji 
produkcji rolników tworzących GPR w poszczególnych sektorach produkcji rolnej 
(GPR.O.2) (tablica 4.7.10). 

AŜ 82,5% badanych wypowiedziało się, Ŝe wsparcie dla GPR przyczyniło się do 
poprawy jakości produkcji dostarczanej na rynek (A.DP. 3.1-1.5), jak równieŜ umoŜliwiło 
poprawę poziomu standaryzacji wytwarzanej przez GPR produkcji (A.DP.3.2-2.3). 
Korzystanie ze wsparcia finansowego programu zdaniem 72,5% badanych przyczyniło 
się do poszerzenia ich wiedzy w przedmiocie produkcji rolnej (A.DP.3.1-2.3). Ponad 2/3, 
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tj. 67,5% respondentów wyraziło opinię, Ŝe dzięki uczestniczeniu w programie poprawiła 
się kondycja ekonomiczna GPR, a co za tym idzie składających się na grupę 
gospodarstw (A.DP.3.2-1.1).  

Ponad połowa badanych (55%) uwaŜała, Ŝe udział w programie pozwolił GPR zwiększyć 
skalę produkcji (A.DP.3.2-1.4), tyleŜ samo respondentów uwaŜało, Ŝe udział programie 
pozwolił zdobyć nowe umiejętności związane z zakresem prowadzonej działalności 
rolniczej (A.DP.3.1-2.1) oraz 52,5% uwaŜało, Ŝe pozwolił wprowadzić nowe techniki 
i technologie produkcji (A.DP.3.1-2.2).  

Tylko w przypadku pytania dotyczącego rozszerzenia rynków zbytu, mniej niŜ połowa 
respondentów, tj. 35% wyraziła opinię, Ŝe udział w programie spowodował rozszerzenie 
dotychczasowych i wejście ze swoją produkcją na nowe rynki zbytu (A.DP.3.2-2.1) 
(tablica. 4.7.11.).  

Tablica 4.7.11. Opinie członków GPR na temat skutkó w wsparcia z PROW 2004–2006 

Udział odpowiedzi (w %) 
Pytania: 

tak nie trudno 
powiedzieć 

Odsetek GPR, które zwiększyły skalę produkcji na rynek.  55 30 15 

Odsetek GPR, które poprawiły jakość produkcji.  82,5 10 7,5 
Odsetek GPR, których członkowie zdobyli nowe umiejętności.  55 30 15 

Odsetek GPR, które w trakcie realizacji wsparcia wprowadziły nowe techniki i 
technologie. 52,5 40 7,5 

Odsetek GPR, których członkowie poszerzyli wiedzę związaną z prowadzoną 
działalnością rolniczą. 72,5 17,5 10 
Odsetek gospodarstw członków GPR, które poprawiły kondycję finansową. 67,5 25 7,5 
Odsetek GPR, które dzięki uzyskaniu wsparcia rozszerzyły rynki zbytu. 35 55 10 

Odsetek GPR, które poprawiły standaryzację produktów sprzedawanych na 
rynku. 82,5 12,5 5 
Źródło: badanie CATI 

Poszerzenie rynków zbytu dotyczyło zdaniem 85,7% przedstawicieli GPR przede 
wszystkim rynków krajowych, natomiast 14,3% z nich uwaŜało, Ŝe poszerzone zostały 
zarówno krajowe, jak i zagraniczne rynki zbytu (A.DP.3.2-2.2.). Przedstawione dane 
wyraźnie wskazują, Ŝe członkowie GPR mają poczucie zwiększenia swojego udziału 
w rynku produktów lub grupy produktów z tytułu, których utworzyli GPR. Dotyczy to 
przede wszystkim rynku krajowego, co wiąŜe się z relatywnie mała skala produkcji 
oferowanej przez GPR. W co siódmej GPR odczuwano takŜe wzrost udziału w rynkach 
zagranicznych, co dotyczyło relatywnie większych grup, głównie specjalizujących się 
w produkcji trzody chlewnej. 

Mniejszą presję ze strony konkurencji dzięki uzyskaniu wsparcia z PROW wyraziło 
32,5% badanych przedstawicieli GPR (A.DP.3.2-2.4.). Jednocześnie spośród pytanych 
o stosunek rynków krajowych do rynków zagranicznych, na których odczuwają mniejszą 
presję aŜ 83,3% badanych wskazało, Ŝe odczuwa mniejszą presję tylko na rynkach 
krajowych, natomiast po 8,3% wskazało na poczucie mniejszej presji konkurencyjnej 
tylko na rynkach zagranicznych oraz łącznie na rynkach krajowych i zagranicznych 
(A.DP.3.2-2.5). 

Blisko 72,5% respondentów wyraziło opinię, Ŝe udział w PROW miał średni, duŜy lub 
bardzo duŜy wpływ na obniŜkę kosztów ponoszonych przez grupę producentów rolnych 
(A.DP.3.2-2.6). Tylko 20% badanych wskazywało, Ŝe program miał mały, bądź w ogóle 
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nie wywierał wpływu na koszty ponoszone przez grupę. Ta ostatnia odpowiedź moŜe 
budzić kontrowersje, gdyŜ jednym z celów działania zdefiniowanym, jako podniesienie 
dochodów poprzez redukcję kosztów produkcji, było udzielanie pomocy finansowej na 
pokrycie kosztów zakładania oraz kosztów administracyjnych funkcjonujących grup 
producentów, co samo w sobie musiało prowadzić do obniŜki kosztów ponoszonych 
przez grupę. 

Relatywnie mała skala występowania GPR w polskim rolnictwie, a co za tym idzie 
stosunkowo mały wolumen produkcji rolniczej dostarczanej na rynek, tylko w niewielkim 
stopniu przyczyniła się do poprawy pozycji zrzeszonych w nich rolników na rynku, 
a takŜe tylko w ograniczonym stopniu pozwalało niwelować dysproporcje rozwojowe 
sektora rolniczego w Polsce w relacji do sektora rolniczego w UE. JednakŜe wiele 
zaobserwowanych, pozytywnych syndromów pozwala sformułować wniosek, Ŝe 
w kolejnym PROW będzie następował znacznie dynamiczniejszy rozwój GPR.  

W badaniu opinii przedstawicieli istniejących grup producentów rolnych na temat 
utrudnień i ułatwień w procesie ich zakładania, jako największe utrudnienie 50% 
respondentów wskazało skomplikowane i niezrozumiałe prawo, jednocześnie tylko 15% 
z nich uznało, Ŝe dobre prawo jest czynnikiem ułatwiającym zakładanie grup 
producentów rolnych. 

Zdaniem 33% respondentów dość znaczącym utrudnieniem w zakładaniu grup 
producentów rolnych jest niska opłacalność produkcji rolnej. Równocześnie 40% 
rolników wyraziło opinię, Ŝe wysoka opłacalność jest czynnikiem sprzyjającym tworzeniu 
GPR. Trudny dostęp do kredytów, jako barierę identyfikowało 28% respondentów, ale 
tylko 5% stwierdziło, Ŝe łatwy do nich dostęp ułatwia tworzenie GPR.  

Tablica 4.7.15. Opinie członków GPR na temat wpływu  udziału w PROW na obni Ŝkę 
poziomu kosztów ponoszonych przez grup ę 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi Procent 

w ogóle nie miało wpływu 4 10,0 

miało mały wpływ 4 10,0 

miało średni wpływ 19 47,5 

miało duŜy wpływ 7 17,5 

miało bardzo duŜy wpływ 3 7,5 

trudno powiedzieć 3 7,5 

Razem 40 100,0 

Źródło: dane z badania CATI. 

Tablica 4.7.12. Opinie na temat utrudnie ń w zakładaniu GPR 

(w %) Pytanie: 
tak nie 

Trudny dostęp do kredytów 28 72 
Niska opłacalność produkcji 33 67 
Skomplikowane i niezrozumiałe prawo 50 50 
Wysokie opłaty i podatki 23 77 
Niekorzystna polityka lokalnych władz 23 77 
Susze, powodzie, przymrozki, etc 13 87 
Niesprzyjająca sytuacja osobista 3 97 

Źródło: dane z badania CATI. 
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Respondenci wyraźnie nie widzieli większego wpływu władz lokalnych i prowadzonej 
przez nich polityki na tworzenie GPR. JednakŜe większy procent badanych opowiedział 
się za ich pozytywnym oddziaływaniem (28%) na ten proces niŜ za negatywnym (23%). 
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku pozostałych dwóch czynników, tj. sytuacji 
pogodowej oraz uwarunkowań osobistych potencjalnych członków grupy. W obu 
przypadkach większą część badanych stanowili ci, którzy deklarowali opinię 
o pozytywnym wpływie tych czynników na proces tworzenia GPR, niŜ ci, którzy widzieli 
w tych czynnikach utrudnienie (tablica 4.7.12. i tablica 4.7.13.). 

Tablica 4.7.13. Opinie na temat ułatwie ń w ich zakładaniu GPR 

(w %) Pytanie: 
tak nie 

Łatwy dostęp do kredytów 5 95 
Wysoka opłacalność produkcji 40 60 
Sprzyjające prawo 15 85 
Korzystna polityka lokalnych 
władz 28 72 

Dobra pogoda 18 82 
Sprzyjająca sytuacja osobista 13 87 

Źródło: dane z badania CATI 

Podsumowując wyniki badania CATI naleŜy podkreślić, Ŝe ciągle niezwykle istotna 
kwestią jest podnoszenie poziomu świadomości rolników, celem skłaniania ich do 
organizowania się w GPR. Istotnym jest tu powołanie się na słowa przedstawicieli 
Krajowej Rady Spółdzielczej, którzy dzieląc się w czasie indywidualnych wywiadów 
pogłębionych swoimi doświadczeniami z realizacji dwóch projektów szkoleniowych na 
temat tworzenia grup producentów, sfinansowanych z działania Pomoc techniczna, 
zwracali szczególną uwagę na konieczność zwiększenia świadomości jak największego 
grona rolników. Relacjonując wyniki projektu podkreślali, Ŝe „…świadomość rolników 
była niska, więc staraliśmy się dotrzeć przede wszystkim do liderów wiejskich, oni byli 
bardziej światli, mieli siłę oddziaływania. Korzystaliśmy z róŜnych form docierania: 
spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty, zorganizowaliśmy konkurs dla 
dziennikarzy(na najlepszy artykuł, audycję radiową i program TV – zachętą był wyjazd 
studyjny zagranicę. Odzew był bardzo duŜy; 83 artykuły, 49 audycji w radiu 
i 9 programów TV, 16 konferencji regionalnych oraz 200 spotkań powiatowych”.  

WaŜnym tu teŜ jest pokreślenie pewnej specyfiki tego działania, „…tworzenie grup jest 
bardziej skomplikowane niŜ poinformowanie np. o rentach strukturalnych. Tu trzeba 
dotrzeć do świadomości, wyjaśnić róŜne kwestie, jakie dokumenty do Urzędu 
Marszałkowskiego, do sądu, to jest wielokrotnie trudniejsze niŜ typowe spotkania 
informacyjne, które nie dotyczą tworzenia firmy”. Ponadto zwracali uwagę na fakt, Ŝe 
„…w naszym działaniu (GPR) to nie jest tak, Ŝe jedno spotkanie wszystko załatwi. 
Zachęcenie do utworzenia grupy wymaga minimum 2–3 spotkań, Ŝeby zaskoczyło” [cyt. 
opinii przedstawiciela grupy producentów rolnych].  

Generalnie jednak moŜna stwierdzić, Ŝe poddani badaniu przedstawiciele zarządów 
GPR pozytywnie oceniali moŜliwość korzystania ze wsparcia z tego działania Grupy 
producentów rolnych, spełniającego funkcję stymulacyjną w procesie tworzenia grup 
producentów rolnych stosunku do jego beneficjantów.  

GPR mają ciągle niewielki, aczkolwiek rosnący, wynoszący poniŜej 1% w skali roku, 
udział w wielkości sprzedaŜy produkcji rolniczej całego sektora w Polsce, wynoszącej 
ok. 58 mld zł. rocznie. Tym sposobem pozycja rynkowa rolników zrzeszonych w GPR 
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uległa minimalnej poprawie. Tempo zwiększania liczby GPR w kolejnych latach pozwala 
sądzić, Ŝe w coraz większym stopniu przełamywane są mentalne bariery utrudniające 
proces zrzeszania się rolników. Wraz z wprowadzanymi, korzystnymi dla GPR 
nowelizacjami prawodawstwa stwarza to sprzyjające warunki do systematycznego 
wzrostu pozycji GPR na poszczególnych rynkach rolnych. 

Rolnicy zrzeszeni w GPR wyraŜają opinie wskazujące na zwiększenie udziału w rynku 
produktów lub grupy produktów z tytułu, których utworzyli GPR. Dotyczy to głównie 
rynku krajowego, co wiąŜe się z relatywnie małą skalą produkcji oferowanej przez GPR 
i działania z reguły na rynkach lokalnych. Tylko jedna na siedem GPR wyraŜała opinię, 
Ŝe wskutek wspólnego działania wzrósł jej udział takŜe na rynkach zagranicznych.  

Wsparcie z PROW zdaniem 32,5% rolników przyczyniło się do odczuwania mniejszej 
presji ze strony konkurencji. AŜ 83,3% spośród nich wskazało na rynek krajowy, a po 
8,3% tylko rynki zagraniczne oraz łącznie rynki krajowe i zagraniczne, jako miejsca 
gdzie odczuwają mniejszą presję ze strony konkurencji.  

Relatywnie mała liczba GPR funkcjonujących w Polsce i stosunkowo niewielki wolumen 
produkcji rolniczej dostarczanej na rynek, tylko w niewielkim stopniu poprawiał pozycję 
zrzeszonych w nich rolników na rynkach krajowych i zagranicznych.  

Wiele zaobserwowanych, pozytywnych syndromów, takich jak np.: podnoszenie jakości 
produkcji rolniczej, standaryzacja wytwarzanych i dostarczanych na rynek produktów 
w partiach o coraz większym wolumenie, podnoszenie poziomu wiedzy rolniczej, a co za 
tym idzie wprowadzanie nowych technik i technologii, artykułowanych przez większość 
GPR pozwala sformułować wniosek, Ŝe rozwój GPR w Polsce będzie coraz 
dynamiczniejszy i w efekcie pozwoli w znacznie większym stopniu niŜ obecnie 
niwelować dysproporcje rozwojowe sektora rolniczego w Polsce w relacji do sektora 
rolniczego w UE. 

W Polsce daje się zaobserwować wyraźny wzrost dynamiki tworzenia GPR. W 2007 r. 
zostały zarejestrowane 104 GPR, a więc 41% grup powstałych w latach 2004–2007. 
Jedną z przyczyn takiego stanu było zapewne upowszechniane wśród potencjalnych 
beneficjantów tego działania, dobrych doświadczeń rolników korzystających ze wsparcia 
PROW, jak równieŜ korzystne zmiany wprowadzane w prawodawstwie krajowym 
regulującym zasady funkcjonowania GPR. 

W strukturze funkcjonujących do końca 2007 r. w Polsce GPR zdecydowanie 
dominowały grupy zorientowane na produkcje zbóŜ i oleistych (41%) oraz, trzody 
chlewnej (25%). Są to kierunki produkcji rolniczej, które tradycyjnie mają duŜy udział 
w dochodach uzyskiwanych przez rolników. 

GPR najsilniej są skoncentrowane na terenach o wysokiej kulturze rolnej oraz 
stosunkowo dobrej strukturze obszarowej. Jednocześnie moŜna stwierdzić, Ŝe są to 
obszary gdzie dominują gospodarstwa towarowe i duŜym stopniu wyspecjalizowania 
produkcji. Woj. wielkopolskie zdecydowanie przoduje pod względem ilości grup 
produkujących trzodę chlewną, woj. dolnośląskie, opolskie, pomorskie i zachodnio-
pomorskie mają najwięcej grup produkujących zboŜa i oleiste, a woj. dolnośląskie 
produkujących drób.  

NajwyŜsze przychody netto ze sprzedaŜy uzyskały GPR w woj. kujawsko-pomorskim 
(ponad 135 mln zł.) oraz w woj. wielkopolskim (ponad 132 mln zł.). Najmniejsze 
przychody netto osiągnęły zaś GPR z woj. podkarpackiego (ponad 10 mln zł.) oraz woj. 
lubelskiego (blisko 13 mln zł.)  
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AŜ 93,8% decyzji podjętych w sprawie przyznania płatności dotyczyło grup producentów, 
których siedziba była zlokalizowana na obszarach, połoŜonych poza strefami ONW. 
Z uwagi na fakt, Ŝe tereny ONW stanowią w Polsce ponad 50% powierzchni uŜytków 
rolnych, co samo w sobie stawia rolników w gorszej sytuacji w stosunku do tych, którzy 
gospodarują poza ONW, co świadczy o braku korelacji pomiędzy połoŜeniem 
gospodarstw na ONW a chęcią rolników do tworzenia GPR.  

Niemal 72,5% respondentów wyraziło opinię, Ŝe udział w PROW miał średni, duŜy lub 
bardzo duŜy wpływ na obniŜkę kosztów ponoszonych przez grupę producentów rolnych. 

Dodatkowe wnioski formułowane na panelu ekspertów  

Niektórzy uczestnicy panelu ekspertów twierdzili, Ŝe w przypadku grup producentów 
rolnych istotną wadą obecnie stosowanych rozwiązań systemowych jest to, Ŝe pomoc 
finansowa na załoŜenie i wsparcie działalności administracyjnej grupy przysługuje 
dopiero po roku jej działalności, co determinuje, Ŝe zarejestrowane grupy mogą 
uzyskiwać wsparcie z programu dopiero po tym okresie czasu. Przepis ten znacznie 
utrudnia zakładanie grup i wydaję się stosownym, aby wprowadzić ułatwienie w postaci 
wypłacania na określonych zasadach zaliczek na poczet płatności za pierwszy rok. 
Wpłynęłoby to zapewne na zwiększenie tempa rozwoju GPR, a tym samym wpłynęło na 
przyspieszenie rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich. Wpłynęłoby takŜe na zwiększenie 
skali działalności tych organizacji oraz ich udziału w globalnym obrocie produktami 
rolnymi, w stosunku do okresu sprzed uruchomienia PROW. 

4.8 Pomoc techniczna 

Zgodnie z PROW głównym celem działania Pomoc techniczna było zapewnienie 
skutecznej realizacji działań programu. Wiązało to się z koniecznością odpowiedniego 
przygotowania wszystkich uczestników procesu wdraŜania oraz zapewnienie im 
optymalnych warunków wykonywania powierzonych zadań, włączając w to utworzenie 
sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji o programie. W szczególności 
istotnym było zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za 
zarządzanie, wdraŜanie, monitorowanie i ewaluację oraz kontrolę realizacji programu. 

Zakres i wielkość pomocy został ustalony w oparciu o rozporządzenie Komisji (KE) nr 
1685/2000, które określa kategorie kosztów i wydatków kwalifikujące się do wsparcia 
finansowego (zasada nr 11 punkt 2 i 3)12. 

Pomoc finansowa w ramach tego działania realizowana była w ramach dwóch 
schematów. Schematy te umoŜliwiały realizację róŜnych projektów obejmujących 
następującą tematykę: 

                                                
12 Wspomniana zasada została zdefiniowana w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (KE) 
1685/2000, zmienionym Rozporządzeniem 448/2004. Celem rozporządzenia jest zapewnienie 
wsparcia, aby wzmocnić proces wdraŜania PROW oraz zapewnić sprawną, skuteczną i zgodną 
z prawem i politykami wspólnotowymi jego realizację. Wsparcie jest skierowane do Instytucji 
zaangaŜowanych w proces wdraŜania PROW. Rozporządzenie określa kategorie kosztów 
i wydatków kwalifikujące się do wsparcia finansowego. Są to wydatki związane z 
przygotowaniem, selekcją, sprawdzeniem i nadzorowaniem pomocy w ramach PROW, a takŜe 
wydatki związane ze spotkaniami Komitetu Monitorującego, z audytem i z kontrolą działań, 
promocją i akcjami informacyjnymi oraz wydatki związane z zarządzaniem, monitorowaniem 
i oceną Planu (zasada nr 11 punkt 2 i 3).  
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Schemat I 

Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia 
realizacji PROW, zapewnienie skutecznej realizacji jego działań, 
w szczególności instytucjom odpowiedzialnym za zarządzanie, wdraŜanie, 
monitorowanie i ewaluację, ocenę oraz kontrolę realizacji. 

Schemat II 

Kampanie i akcje o charakterze informacyjnym i promocyjnym, mające na 
celu informowanie i zachęcanie potencjalnych beneficjantów do udziału w 
PROW, prezentujące zawartość oferowanego pakietu pomocowego oraz 
kryteria dostępu do wsparcia finansowego i zasady udzielania pomocy 
w ramach PROW. 

A.DP.5.1 – W jakim stopniu wsparcie poprawiło zdoln ości i umiej ętno ści 
w zakresie zarz ądzania, monitorowania i oceny programów rozwoju obs zarów 
wiejskich? 

Jak to wykazano w rozdziale pt. „Analiza i ocena stopnia wykorzystania środków 
finansowych w ramach PROW 2004–2006 (Cel 1)”, uruchamianie pomocy z tego 
działania wymagało stosunkowo długiego okresu czasu, co wpłynęło w efekcie na 
przesunięcie w czasie działań niezbędnych do podjęcia z punktu widzenia potrzeb 
instytucji włączonych w jego realizację. Dotyczyło to przede wszystkim wsparcia 
oferowanego w ramach Schematu I, mającego z zasady na celu wzmocnienie zdolności 
systemu instytucjonalnego zaangaŜowanego w realizację PROW 2004–2006 przede 
wszystkim w zakresie zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny programów rozwoju 
obszarów wiejskich.  

Przeprowadzone pogłębione wywiady indywidualne z pracownikami MRiRW i ARiMR 
wskazały na duŜą uŜyteczność wsparcia z PT w szczególności w zakresie zarządzania, 
wdraŜania, monitorowania (w ARiMR) i ewaluacji PROW. Wsparcie w ramach PT 
umoŜliwiło przeprowadzenie i sfinansowanie szkoleń, które niewątpliwie przyczyniły się 
do podniesienia kwalifikacji pracowników (IDI z pracownikami MRiRW i ARiMR).  

Wsparcie z PT nie było zorientowane na zintensyfikowanie i ułatwianie współpracy 
pomiędzy MRiRW i ARiMR. Wywierała jednak taki wpływ w pośredni sposób np. 
poprzez zakup lepszej jakości sprzętu informatycznego, czy teŜ przeprowadzenie 
szkoleń w wybranych dziedzinach (IDI z pracownikami MRiRW i ARiMR).  

Pośredni wpływ wsparcia z PT wyraŜał się w przekazywaniu przez ARiMR do MRiRW 
róŜnego rodzaju raportów. W ramach sprawozdawczości z realizacji PROW 2004–2006 
były sporządzane i przekazywane do MRiRW sprawozdania tygodniowe, miesięczne 
i roczne oraz informacje ad hoc przygotowywane na Ŝądanie. W związku 
z wchodzeniem programu w końcową fazę realizacji, zgodnie z ustaleniami z MRiRW 
przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań tygodniowych MRiRW zostało 
zakończone w III kwartale 2008 r. (A.DP.5.1-1.3.). 

Jeśli chodzi o wielkość i dopasowanie budŜetu PT do potrzeb MRiRW i ARiMR 
pracownicy objęci wywiadami IDI wyraŜali się pozytywnie na temat wybranych 
priorytetów PT „Przyjęte priorytety były wystarczające. Pozwalały na elastyczne 
działanie…”. Przeniesiono je zresztą na okres 2007–2013” (IDI z MRiRW), „naleŜałoby 
utrzymać to, co było, na pewno nie zawęŜać, w nowym okresie programowania trochę 
rozszerzono zakres kosztów kwalifikowanych...” (IDI z ARiMR) (A.DP.5.1-1.4.). 
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W kwestii wpływu pomocy z PT na poprawę kwalifikacji pracowników MRiRW 
w obszarze zarządzania, monitorowania, kontroli i audytu oraz metod oceny programów 
uczestnicy IDI z MRiRW wyraŜali róŜne opinie. Wskazywano na duŜą rolę szkoleń, 
organizowanych praktycznie we wszystkich wyŜej wskazanych obszarach, jak równieŜ 
wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi. Wskazano teŜ na fakt, Ŝe „…środki 
z PT były w zasadzie jedynymi, które moŜna było przeznaczyć na szkolenia 
w MRiRW…”. Wpływ pomocy technicznej na wzrost kwalifikacji pracowników MRiRW 
oceniono w obszarze zarządzania posługując się kategoria zdecydowanie tak. Jeśli 
chodzi o monitoring i kontrolę było to zdecydowanie tak i raczej tak (A.DP.5.1-2.1.).  

Opinie pracowników MRiRW biorących udział w FGI na temat wpływu PT na poprawę 
kwalifikacji pracowników zajmujących się oceną programu nie pozwalały na 
jednoznaczną diagnozę (udzielano odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Natomiast 
w przypadku pytania o wpływ PT na kwalifikacje pracowników zajmujących się 
ewaluacją bieŜącą PROW 2007–2013 uczestnicy FGI wskazywali na duŜe znaczenie 
wykorzystania PT w przedmiotowym zakresie (udzielano odpowiedzi „zdecydowanie 
tak”; A.DP.5.1-3.1.). 

W przypadku ARiMR wyraŜone oceny odnośnie poprawy kwalifikacji pracowników 
wskutek korzystania z PROW były zdecydowanie na tak dla wszystkich objętych 
pytaniem obszarów (A.DP.5.1-2,2), z wyjątkiem metod oceny programów odnośnie, 
którego wyraŜono opinię raczej tak (A.DP.5.1-3.2.). 

Tablica 4.8.1. Odsetek beneficjentów wg wiedzy na t emat źródeł finansowania działa ń 
PROW [w %] 

Jakie to 
źródło? 

Tylko budŜet unijny 
(UE) 

Tylko budŜet 
krajowy 

Współfinansowanie z budŜetu 
unijnego i krajowego Inne Nie 

wiem  

RS 13,5 1,9 46,5 0 38,1  

WGN 27,4 0,6 48,4 0,6 22,9  

ONW 30,5 2,6 37,0 0 29,9  

PRŚ 19,0 0 64,7 0,7 15,7  

ZGR 25,5 0 56,2 0,7 17,6  

DSU 28,2 1,3 48,1 0 22,4  

GPR 5,0 2,5 80,0 0 12,5  

Źródło: dane z badania PAPI i CATI. 
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Tablica 4.8.2. Liczba sfinansowanych i zako ńczonych projektów wg typów, poniesione 
koszty kwalifikowane oraz struktura wsparcia w rama ch działania Pomoc techniczna 
w 2008 r. 

Źródło: Spis wskaźników monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Załącznik 2, zakładka VIII 
Podział wg typów projektów – dane monitoringu ARiMR za rok 2008 oraz obliczenia własne. 

W ramach wyŜej wymienionych dwóch schematów moŜna było ubiegać się o pomoc na 
realizację projektów zakwalifikowanych do 20 róŜnych typów, zgodnie z klasyfikacja 

Numer Typy projektów 
Liczba 

zrealizowanych 
projektów 

Całkowite 
koszty 

kwalifikowane 
[w PLN] 

Struktura 
wsparcia PT 

[w %] 
Razem = 100% 

1.1 Schemat 1 (zasada 11.2)      

1.1.1 Badania, ekspertyzy, analizy 2 1 139 920,61 1,1 

1.1.2 
Wsparcie prac Komitetu Monitorującego oraz 
Krajowego Komitetu Sterującego 

0 0,00 0,00 

1.1.3 
Wsparcie prac wojewódzkich grup roboczych 
ds. programów rolnośrodowiskowych 

0 0,00 0,00 

1.1.4 Audyt planu 1 11 764,00 0,0 

1.1.5 Kontrola administracyjna i kontrola na miejscu 1 5 824 486,05 5,8 

1.1.6 
Stworzenie i utrzymanie systemu monitoringu 
przyrodniczego 0 0,00 0,00 

1.1.7 
Finansowanie wynagrodzeń osób 
zaangaŜowanych we wdraŜanie programu 2 3 402 900,59 3,4 

1.1.8 Przygotowania raportów dot. wdraŜania PROW 0 0,00 0,00 

1.1.9 
Inne koszty związane z implementacją 
programu 1 165 764,61 0,2 

1.1.10 Przygotowanie planu na kolejne lata 0 0,00 0,00 

1.2 Schemat 1 (zasada 11.3)      

1.2.1 Koszty związane z ewaluacją planu 3 778 510,14 0,8 

1.2.2 Ocena ex ante kolejnego planu 0 0,00 0,00 

1.2.3 

Doskonalenie zawodowe osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie, 
monitorowanie i ocenę pomocy w ramach 
PROW 

9 3 963 603,39 4,0 

1.2.4 
Stworzenie i utrzymanie systemu archiwizacji 
danych 

0 0,00 0,00 

1.2.5 
Stworzenie i utrzymanie systemu 
monitorowania PROW 

2 57 503 
455,77 57,2  

1.2.6 

DoposaŜenie Instytucji odpowiedzialnych za 
wdraŜanie planu w sprzęt niezbędny dla 
prawidłowego wykonywania zadań 

3 1 323 731,00 1,3 

1.2.7 Wynajem i zakup nieruchomości 0 0,00 0,00 

2.1 Schemat 2 (zasada 11.3)      

2.1.1 
Wsparcie w zakresie opracowywania, druku i 
dystrybucji materiałów informacyjnych 

2.1.2 

Akcje informacyjne i promocyjne dot. 
dostępności środków i zasad udzielania 
pomocy w ramach planu 

4 4 529 295,77 4,5 

2.1.3 
Akcje informacyjne i promocyjne dot. nowego 
okresu programowania 36 21 811 332,83 21,7 

  Razem 64 100 454 764,76 100,0 
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przedstawioną w tablicy 4.8.2. W czasie realizacji PROW beneficjenci faktycznie 
zrealizowali projekty 11313, które moŜna zakwalifikować do 13 typów. 

Analizie poddano projekty, których charakterystykę przedstawiono w tablicy 4.8.2, oraz 
przedstawiono strukturę wsparcia według kwot przeznaczonych na poszczególne typy 
projektów oraz według liczby projektów w poszczególnych typach zakończonych i 
sfinansowanych w 2008 r. Analiza wykazała, Ŝe są one zdecydowanie odmienne. W tym 
pierwszym ujęciu dominowały w wydatkach projekty zakwalifikowane do typu Stworzenie 
i utrzymanie systemu monitorowania PROW – 2 projekty (wskaźnik PT.15), które 
pochłonęły aŜ 57,2% środków budŜetu tego działania, podczas gdy w tym drugim ujęciu 
stanowiły one zaledwie 3,1% liczby zrealizowanych projektów. Wynikało to z charakteru 
tych projektów, wyraŜającego się duŜą ich kosztownością. Drugie pod względem udziału 
w wydatkach były projekty z zakresu Akcji informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
nowego okresu programowania, tj. PROW 2007–2013, na które przeznaczono 21,7% 
środków. W ramach tego typu projektów zrealizowano najwięcej, bo aŜ 36 projektów 
(wsk. PT.20), co w strukturze liczby zrealizowanych projektów według ich typów 
stanowiło aŜ 56,3%. Stosunkowo duŜa liczba projektów z tego zakresu, z czego część 
miała zasięg ogólnokrajowy, pozwoliła w duŜym stopniu przybliŜyć rolnikom wiedzę 
związaną z nowymi wymogami, w szczególności w zakresie tzw. zasady wzajemnej 
zgodności (cross compliance). Projekty zaliczone do tych dwóch typów skonsumowały 
78,9% środków z budŜetu działania (tablica 4.8.2.).Pozostałe typy projektów, choć miały 
stosunkowo niewielki udział w wydatkowanym budŜecie działania, to spełniały waŜna 
rolę z punktu widzenia wdraŜania PROW. Wymienić moŜna następujące typy projektów: 
Kontrola administracyjna i kontrola na miejscu –1 projekt, pochłaniający 5,8% środków 
budŜetu PT (wsk. PT.5), Wsparcie w zakresie opracowywania, druku i dystrybucji 
materiałów informacyjnych i Akcje informacyjne i promocyjne dotyczące dostępności 
środków i zasad udzielania pomocy w ramach planu 4 projekty, konsumujące łącznie 
4,5% budŜetu (wsk. PT.18, PT.19), Doskonalenie zawodowe osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie, monitorowanie i ocenę pomocy w ramach PROW – 9 projektów i 4,0% 
budŜetu (wsk. PT.13), Finansowanie wynagrodzeń osób zaangaŜowanych we wdraŜanie 
programu – 2 projekty i 3,4% budŜetu (wsk. PT.7), DoposaŜenie instytucji 
w odpowiedzialnych za wdraŜanie PROW w sprzęt niezbędny dla prawidłowego 
wykonywania zadań – 3 projekty i 1,3% udział w budŜecie (wsk. PT.16), Badanie, 
ekspertyzy, analizy – 2 projekty i 1% budŜetu (wsk. PT.1), Audytu Planu – 1 projekt 
i 0,01% budŜetu (wsk. PT.4).  

Ze wsparcia w ramach schematu I korzystały dwie instytucje, tj. MRiRW i ARiMR. Te 
instytucje były teŜ największym beneficjentem działania Pomoc techniczna. ARiMR 
pozyskała ponad 63 mln zł, z czego ponad 90% przeznaczono na utrzymanie systemu 
informatycznego. Pomoc dla MRiRW przekroczyła 16 mln zł i była przeznaczona na 
szeroką paletę projektów, od zakupu sprzętu, poprzez działania informacyjne, 
promocyjne i szkoleniowe, ekspertyzy, aŜ do sfinansowania dodatkowego, niezbędnego 
zatrudnienia w tych komórkach MRiRW, które były włączone proces realizacji PROW.  

                                                
13 Dane nt. PT z 03 marca 2009 r. przekazane Wykonawcy przez MRiRW. 
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Rysunek 4.8.1. Struktura wykorzystania Pomocy techn icznej wg typów projektów w 2008 r. 
[w %] 

Źródło: dane ARiMR. 

Rysunek 4.8.2. Struktura beneficjantów PT wg udział u w wykorzystanych środkach 
działania (w %) 

ARiMR
58,76%

MRiRW
15,03%

Izby Rolnicze
3,31%

Ośrodki 
Doradztwa 
Rolniczego

13,79%

Krajowa Rada 
Spółdzielców

2,51%

Inne podmioty
1,92%

Centrum 
Doradztwa 

Rolniczego w 
Brwinowie z 
oddziałami

4,69%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ARiMR. 

Kolejne pod względem wykorzystania środków z Pomocy technicznej były instytucje 
mające wśród swych zadań świadczenie usług doradczych dla rolników, a mianowicie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR) – ponad 15 mln zł. i Centrum Doradztwa 
Rolniczego (CDR) w Brwinowie wraz z oddziałami ponad 5 mln zł., Izby Rolnicze (ponad 
3,5 mln zł) oraz Krajowa Rada Spółdzielcza (ok. 2,7 mln zł) (tablica 4.8.3). Łącznie wyŜej 
wymienione instytucje wykorzystały ok. 98% dostępnych środków na PT.  
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Tablica 4.8.3. Wielko ść pozyskanych środków z PT oraz struktura beneficjentów wg 
pozyskanych kwot 

Instytucja Wielkość pozyskanych środków z PT[w 
mln PLN] 

Struktura beneficjantów PT wg 
kwot [w %] 

ARiMR 63 656 738,33 58,76% 
MRiRW 16 284 527,56 15,03% 
ODR 14 944 486,58 13,79% 
CDR 5 081 036,8 4,69% 
Izby Rolnicze 3 582 416,81 3,31% 
Krajowa Rada 
Spółdzielcza 2 714 299,22 2,51% 
Inne 2 077 538,52 1,92% 
Razem 108 341 043,79 100,0 

Źródło: dane monitoringu ARiMR. 

Instytucje te koncentrowały się w głównej mierze na projektach zorientowanych na 
informowaniu i promowaniu PROW, jak równieŜ na szkoleniach, organizowaniu 
seminariów i konferencji, a takŜe na wydawaniu róŜnego rodzaju ulotek, informatorów i 
broszur, promujących i informujących o PROW.  

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe zdecydowana większość środków, tj. ok. 100 mln zł. została 
wykorzystana przez instytucje finansowane z budŜetu państwa. W przypadku CDR i 
ODR-ów, tak znaczący zastrzyk finansowy pozwolił im prowadzić działalność w znacznie 
szerszym zakresie, niŜ byłoby to moŜliwe wyłączenie z posiadanych środków. 

W tym kontekście pewne zdziwienie moŜe budzić śladowy udział w działaniach 
finansowanych z Pomocy technicznej instytutów naukowych, które wykorzystały 
zaledwie ok. 600 tys. zł. z programu. Z drugiej strony, naleŜy pamiętać o tym, Ŝe moŜe 
to wynikać ze sposobu finansowania tychŜe instytutów, a w szczególności uzaleŜniania 
wysokości udzielonych dotacji na działalność naukową od realizacji zadań, które są 
brane pod uwagę przez MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej). 

Analiza materiałów z monitoringu prowadzonego przez ARiMR pozwala takŜe zauwaŜyć 
ciekawe zjawisko w postaci regionalnie zróŜnicowanej aktywności ODR i Izb Rolniczych 
w pozyskiwaniu środków w ramach Pomocy technicznej. 

Zarówno ODR, jak i Izby Rolnicze mają swoje struktury w kaŜdym województwie. 
Uzasadnionym wydawać by się mogło, Ŝe będąc zorientowanymi na bezpośrednią 
współpracę z rolnikami, potencjalnymi beneficjantami PROW, a takŜe biorąc pod uwagę 
ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują, powinny wszystkie bez wyjątku 
wykorzystać środki z PT na prowadzenie projektów w ramach schematu I.  

Analiza struktury beneficjentów PT wykazuje natomiast, Ŝe w trakcie realizacji PROW 
środki z Pomocy technicznej pozyskało tylko 8 ODR i 7 Izb Rolniczych. Przy czym 
w 4 województwach były to zarówno ODR i Izby Rolnicze, w 4 tylko ODR, w 3 tylko Izby 
Rolnicze. W 5 województwach środków z PT na promocje nie wykorzystywały ani ODR 
ani Izby Rolnicze (mapa 4.8.1.). 

Zjawisko takie zaobserwowano głównie w zachodniej części kraju (woj. dolnośląskie, 
zachodnio-pomorskie, śląskie) oraz w centralnej Polsce (woj. łódzkie i świętokrzyskie). 
Nie oznacza to jednak, Ŝe instytucje te nie prowadziły akcji informacyjnych 
i promocyjnych związanych z PROW. Czyniły to, lecz bez korzystania ze środków 
przeznaczonych na ten cel z PROW.  
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Konfrontując te dane z mniejszym wykorzystaniem środków z tego działania niŜ to było 
pierwotnie zaplanowane, łatwo wytłumaczyć przyczyny takiego stanu. Szczególnie 
cenne były szkolenia prowadzone przez CDR w skali całego kraju, dotyczące nowych 
wymogów odnośnie beneficjantów chcących korzystać z pomocy publicznej (tzw. 
zasada wzajemnej zgodności – cross compliance). Wysoko teŜ naleŜy ocenić 
działalność promocyjno – informacyjną, prowadzoną przez niektóre ODR i Izby Rolnicze. 

Pomimo Ŝe przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy rozpoczęto w tym działaniu juŜ 
1 października 2004 r., to szczyt aktywności tego działania przypadł na lata 2006 i 2007. 
Kumulacja wydatkowania środków nastąpiła natomiast w 2008 r., kiedy to wypłacono ok. 
100,5 mln PLN, co stanowiło 92,7% środków przeznaczonych na to działanie 
w budŜecie PROW po 10 realokacjach środków. W początkowym okresie realizacji tego 
działania dostępne środki były wykorzystywane w niewielkim stopniu, co wynikało 
przede wszystkim z długo trwającym procesem akredytacji Agencji. Na stan taki wpływał 
takŜe zbyt rozbudowany i skomplikowany system obsługi tego działania. 

Mapa 4.8.1. Rozkład terytorialny ODR, izb rolniczyc h i innych podmiotów korzystaj ących 
ze wsparcia PT [wg lokalizacji] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych monitoringu ARiMR 

W proces obsługi działania PT, na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 28 lipca 2004 r. został włączony Zespół – Krajowy Komitet Sterujący Planem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, którego zadaniem było: opiniowanie, 
rekomendowanie i weryfikowanie projektów kwalifikujących się do PT. Nie umniejszając 
roli, jaką pełnił ten Zespół – Komitet w celu zobiektywizowania procesu wyboru 
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wniosków do realizacji, mając na względzie najwaŜniejsze potrzeby i uŜyteczność 
z punktu widzenia celów tego działania, włączenie dodatkowego ogniwa w system 
wdroŜeniowy wydłuŜało proces podejmowania decyzji i z tego teŜ względu zdecydowana 
większość projektów w tym działaniu uzyskała wsparcie finansowe dopiero w 2008 r. 
Wywiad FGI z Krajową Radą Spółdzielczości potwierdza to, Ŝe sposób wdraŜania 
działania był niedostosowany do oczekiwań beneficjentów, poniewaŜ nie umoŜliwiał pre-
finansowania (zaliczkowania) realizowanych przedsięwzięć a czas, jaki upływał między 
złoŜeniem przyznaniem wsparcia a realizacją płatności był bardzo długi. Z tego punktu 
widzenia ocena wdraŜania tego działania, mającego wspierać implementację 
pozostałych działań PROW nie moŜe być wysoka.  

Rysunek 4.8.3. Wielko ść wsparcia w ramach PT wg ODR, izb rolniczych i inny ch 
podmiotów w 2008 r. (wg województw)* 
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* w pięciu województwach Ŝaden podmiot nie skorzystał ze środków na PT. 

Źródło: dane ARiMR 

Z perspektywy czasu moŜna stwierdzić, Ŝe wcześniejsze uruchomienie projektów 
w ramach tego działania, szczególnie akcji informacyjnych i promocyjnych mogło 
w znacznym stopniu polepszyć znajomość reguł programu przez beneficjantów, jak i 
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jego percepcję przez całe społeczeństwo. Mogło teŜ w większym stopniu przyczynić się 
do podniesienia poziomu kwalifikacji i umiejętności kadr zaangaŜowanych w realizację 
PROW w początkowym okresie jego wdraŜania. Tę samą uwagę moŜna odnieść do 
kwestii zatrudniania dodatkowych osób, niezbędnych z punktu widzenia wzmacniania 
liczebnego potencjału kadrowego w MRiRW, w początkowym okresie realizowania 
programu zbyt małego w stosunku do powierzonych zadań.  

Zrealizowane na terenie całego kraju projekty przyczyniły się do upowszechnienia 
i pogłębienia stanu wiedzy na temat moŜliwości korzystania ze środków finansowych 
PROW. Doświadczenia zebrane w czasie wdraŜania tego działania juŜ mają swój 
wymierny skutek w postaci zarezerwowania w PROW 2007–2013 relatywnie wyŜszych 
kwot na PT niŜ w poprzednim okresie programowania, co z całą pewnością wywrze 
pozytywny wpływ na realizację tego programu, takŜe w świetle wprowadzonych na 
jesieni 2008 r. w ramach Health Check zmian w WPR i w polityce rozwoju obszarów 
wiejskich. 

Zdaniem respondentów IDI wsparcie w ramach Pomocy technicznej odgrywało coraz 
większą rolę w miarę kontynuacji programu, umoŜliwiając podnoszenie umiejętności 
pracowników instytucji zaangaŜowanych w realizacje programu. DuŜe znaczenie miały 
działania promocyjne i szkoleniowe skierowane do rolników. Na szczególne wyróŜnienie 
zasługują projekty zrealizowane przez Krajowa Radę Spółdzielczości, skierowane do 
potencjalnych członków grup producentów rolnych. Według oceny wyraŜonej przez 
realizatorów projektu, wiele z grup producentów wspieranych z PROW 2004–2006 
powstała wskutek uczestniczenia rolników w tym projekcie. 
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5. ODPOWIEDZI NA CELE SZCZEGÓŁOWE I PYTANIA PRZEKRO JOWE 
EWALUACJI 

5.1. Analiza i ocena wykorzystania środków finansowych PROW 2004–2006 (Cel 1) 

PROW 2004–2006 uruchomiono 15 kwietnia 2004 r. wraz z rozpoczęciem naboru 
wniosków o pomoc w ramach pierwszego działania ONW. Kolejne działania 
uruchamiano sukcesywnie, w miarę postępowania procesu akredytacji ARiMR. Jako 
ostatnie (od 1 lutego 2005 r.) uruchomiono dwa działania: Wsparcie gospodarstw nisko 
towarowych oraz Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE14. 

Realokacje środków w ramach PROW  

W trakcie realizacji PROW przeprowadzono wielokrotne zmiany w budŜecie. 
W zaleŜności od przebiegu wdraŜania poszczególnych działań i na bieŜąco 
występujących potrzeb, związanych z koniecznością zwiększenia dostępnych środków 
na sfinansowanie płatności, dokonywano we współpracy z Komitetem Monitorującym 
niezbędnych korekt w tablicach finansowych. Pozwalało to zapewnić płynność 
finansową programu i praktycznie bez większych zakłóceń i zagroŜeń realizować 
beneficjantom naleŜne płatności. 

Potrzeba dokonywania korekt narastała w kolejnych latach realizowania i wraz z coraz 
większym zaawansowaniem wdraŜania programu. Wynikało to teŜ z róŜnej dynamiki 
postępów we wdraŜaniu poszczególnych działań programu, fluktuacji kursu walutowego 
zł/euro oraz podejmowaniu wcześniej nie planowanych decyzji o uruchomieniu 
dodatkowych naborów wniosków. Miało to miejsce np. w przypadku dwóch działań: 
Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych oraz Renty strukturalne. 

W trakcie realizacji programu dokonano łącznie dziesięciu zmian budŜetu. (C.1-1.) 
Łączna kwota dokonanych realokacji środków finansowych wyniosła 
603 083 197,43 zł, co stanowiło 16,8% kwoty pozostającej w dyspozycji programu. 
Zdecydowana większość realokowanych środków finansowych, tj. ok. 73,5% przypadło 
na działanie: Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE.  

Proces realokacji środków finansowych charakteryzował się występowaniem dwóch 
wyraźnie rysujących się tendencji. Pierwszą była zwiększająca się częstotliwość 
dokonywanych realokacji w kolejnych latach realizacji programu, natomiast drugą 
zmniejszająca się skala zmian budŜetu w wymiarze pienięŜnym, z wyjątkiem 2007 r. 
Poza 2004 r. zmiany budŜetu były relatywnie niewielkie i nie przekraczały w skali r. 3% 
całego budŜetu przeznaczonego na PROW (tablica 5.1.1.). 

Tablica 5.1.1. Liczba i kwoty realokacji środków finansowych PROW w latach 2005–2008 
(w mln euro) 

Lata Liczba realokacji Łączna kwota realokacji 
2005 1 443,6 
2006 2 55,7 
2007 3 90,4 
2008 4 13,4 

Razem 10 603,1 

Źródło: obliczenia własne na podstawie uchwał Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  

                                                
14 Szerzej na ten temat w rozdziale opisującym Cel 8. Ocena systemu zarządzania i wdraŜania PROW 
2004–2006. 
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W 2005 r. dokonano jednej zmiany w budŜecie PROW polegającej na przesunięciu 
środków z sześciu działań, w których występowały nadwyŜki środków, na DSU, 
w którym z kolei występował duŜy niedobór funduszy, zdeterminowany składaniem 
przez beneficjantów wniosków o pomoc na kwoty średnio wyŜsze niŜ prognozowano. 
Najwięcej środków przesunięto z Rent strukturalnych i Wspierania przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, odpowiednio: 140,5 mln euro 
i 130 mln euro. Znaczące środki zostały realokowane z działań Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych i Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, odpowiednio; 83,2 mln euro i 71,8 mln euro. Najmniejsze 
kwoty przesunięto z działań Zalesianie gruntów rolnych oraz Grupy producentów 
rolnych, odpowiednio:10,1 mln euro i 8,0 mln euro (C.1-2.). (rysunek 5.1.1.). 

Rysunek 5.1.1. Kierunki realokacji nr 1 środków PROW (w mln euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Uchwała nr 3 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 
9 grudnia 2005 r. 

Środki te rozdysponowano w zaleŜności od bieŜących potrzeb, wynikających ze skali 
zawansowania wdraŜania poszczególnych działań, w ramach alokacji na lata 2004 
i 2005, co teŜ skutkowało zmianami w łącznej alokacji środków we wszystkich 
działaniach programu zaliczonych do priorytetów A i B. Zapewniło to w duŜym stopniu 
warunki do pełnego wykorzystania środków zarezerwowanych w programie na 2004 r. 
oraz pozwoliło elastycznie zarządzać finansami z alokacji na 2005 r. 

W 2006 r. dokonano dwóch realokacji środków, jednak ich wymiar finansowy był 
znacznie mniejszy niŜ w 2005 r. i łącznie wyniosły one 55,7 mln euro. Pierwsza 
realokacja dokonana w 2006 r. polegał na przesunięciu funduszy z działań: 
Uzupełnienie płatności bezpośrednich i Pomoc techniczna, odpowiednio: 22,88 mln 
euro i 12 mln euro na Renty strukturalne. Łącznie w ramach realokacji nr 2 przesunięto 
34,880 mln euro (C.2-1.) (rysunek. 5.1.2). 

Realokacja ta skutkowała zmianami kwot na wyŜej wymienione działania w alokacji na 
2004 r. oraz na cały okres trwania programu i była ukierunkowana na pełne 
wykorzystanie środków zarezerwowanych na 2004 r. 
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Rysunek 5.1.2. Kierunki realokacji nr 2 środków PROW (w mln euro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Uchwała nr 5 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 
22 czerwca 2006 r. 

Druga, dokonana w 2006 r. realokacja dotyczyła funduszy przesuniętych z działań: 
Pomoc techniczna i Projekty zatwierdzone w ramach rozporządzenia KE Nr 1268/1999 
(Program SAPARD), i wynosiła odpowiednio: 0,5 mln euro i 20,270 mln euro, 
z przeznaczeniem na zasilenie budŜetu ONW. Łącznie w ramach realokacji nr 
3 przesunięto 20,77 mln euro (C.2-1.) (rysunek 5.1.3.).  

Rysunek 5.1.3. Kierunki realokacji nr 3 środków PROW (w mln euro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Uchwała nr 6 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 
26 listopada 2006 r. 

Zgodnie z zasadą n+2, realokacja ta finalizowała działania podejmowane w zakresie 
zarządzania finansami programu, mające na celu wykorzystanie całości środków 
z budŜetu PROW, alokowanych na 2004 r. 

W 2007 r. przeprowadzono trzy realokacje środków na łączną kwotę 90,4 mln euro. 
Realokacje te opiewały na kwotę o ponad 62% większą niŜ w 2006 r., ale blisko 5 razy 
mniejszą niŜ w 2005 r.  

W ramach czwartej, a zarazem pierwszej w 2007 r. realokacji środki finansowe były 
transferowane z DSU, GPR i ZGR, odpowiednio w kwotach: 50 mln euro, 11 mln euro 
i 7 mln euro na zasilenie budŜetu dwóch działań. Na WGN przesunięto 36 mln euro, a 
na ONW 32 mln euro. Przesunięcie środków z DSU wynikało z mniejszej ilości 
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wydanych decyzji o wsparciu finansowym niŜ to pierwotnie zakładano, podobnie było 
w GPR i ZGR. Środki zaś trafiły na zasilenie budŜetów WGN i ONW, w których to 
działaniach mogło ich zabraknąć (C.2-1) (rysunek 5.1.4.). 

Rysunek 5.1.4. Kierunki realokacji nr 4 środków PROW (w mln euro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Uchwała nr 7 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 
23 marca 2007 r. 

Kolejną, juŜ piąta w czasie trwania programu, realokację przeprowadzono we wrześniu 
2007 r. i wyniosła ona 10,2 mln euro. Realokowane środki zwiększyły budŜet działania 
Zalesienia gruntów rolnych, albowiem z analiz wynikało, Ŝe środki przewidziane na to 
działanie nie będą wystarczające na pokrycie wydatków wynikających ze wszystkich 
zaciągniętych zobowiązań (C.2-1.) (rysunek 5.1.5.). 

Rysunek 5.1.5. Kierunki realokacji nr 5 środków PROW (w mln euro) 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Uchwała nr 9A Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z dnia 5 września 2007 r. 

Trzecia a zarazem ostatnia realokacja w 2007 r. wyniosła 12,2 mln euro 
z przeznaczeniem na zwiększenie budŜetu działania WGN. Środki zostały przesunięte 
z dwóch działań, tj. ONW i UPB (C.2-1.) (rysunek 5.1.6.). 

Rysunek 5.1.6. Kierunki realokacji nr 6 środków PROW (w mln euro) 
 

 

 

 

 

Źródło: Uchwała nr 10 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z dnia 14 grudnia 2007 r. 
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Realokacje przeprowadzone w 2007 r., choć relatywnie na małą skalę w porównaniu do 
2005 r. pozwoliły podobnie jak to miało miejsce w przypadku alokacji na 2004 r., 
wydatkować wszystkie środki zarezerwowane w PROW na 2005 r. Świadczy to 
o sprawnym zarządzaniu finansami programu i dokonywaniu stosownych zmian 
w budŜecie w zaleŜności od stopnia zaawansowania wdraŜania poszczególnych działań 
i związanych z tym potrzeb finansowych na zaspokojenie zobowiązań wobec 
beneficjantów.  

W 2008 r. przeprowadzono aŜ cztery realokacje środków, ale jednocześnie na najniŜszą kwotę 
w całym okresie realizacji programu, tj. zaledwie 13,4 mln euro.  

Rysunek 5.1.7. Kierunki realokacji nr 7 środków PROW (w mln euro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Uchwała nr 12A Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z 
dnia 16 lipca 2008 r. 

Po pierwszej, największej w 2008 r. realokacji na kwotę ponad 8,5 mln euro, zostały 
wyczerpane środki zarezerwowane na sfinansowanie uzupełnienia dopłat bezpośrednich 
(rysunek. 5.1.7.). Kolejna realokacja z 2008 .r. była juŜ znacznie mniejsza i wynosiła 
ponad 1,8 mln euro (C.2-1.) (rysunek 5.1.8). 

Rysunek 5.1.8. Kierunki realokacji nr 8 środków PROW z (w mln euro) 

 
Źródło: Uchwała nr 13 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich z 
dnia 22 września 2008 r. 

Następna realokacja z 2008 r. to juŜ tylko niecałe 900 tys. zł, z przeznaczeniem na 
sfinansowanie projektów z PT. Przesunięcie środków wyczerpało fundusze 
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przeznaczone na sfinansowanie projektów z Programu SAPARD (C.2-1.) (rysunek 
5.1.1.9.). 

Rysunek 5.1.9. Kierunki realokacji nr 9 środków PROW (w mln euro)  

 
Źródło: Uchwała nr 14 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z dnia 6 listopada 2008 r. 

Ostatnia w 2008 r., a zarazem dziesiąta, realokacja w trakcie realizacji programu, to juŜ 
typowe zamykanie budŜetu programu i przesuwanie środków ze wszystkich 
dysponujących jeszcze funduszami działań na PT w ramach, której były jeszcze do 
sfinansowania wcześniej zaciągnięte zobowiązania. (C.2-1.) (rysunek 5.1.10.). 

Rysunek 5.1.10. Kierunki realokacji nr 10 środków PROW (w mln euro) 

 
Źródło: Uchwała nr 15 Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z dnia 19 grudnia 2008 r. 

Jak łatwo zauwaŜyć, zdecydowana większość z realokowanych w 2008 r. środków, tj. 
ponad 62%, została przeznaczona na sfinansowanie projektów w ramach PT, pozostała 
część zasiliła budŜet ZGR, ale miało to miejsce w trakcie dokonywania pierwszej 
realokacji w 2008 r., pozostałe trzy to był juŜ przepływ środków na PT(C.2-1.) (rysunek 
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5.1.7., 5.1.8., 5.1.9. i 5.1.10). Zbiorcze zestawienie wszystkich realokacji na tle 
pierwotnego budŜetu PROW zaprezentowano w tablicy 5.1.2.  

Tablica 5.1.2 Zmiany struktury bud Ŝetu PROW 2004–2006 po kolejnych realokacjach 
środków (w mln euro) 

BudŜet po realokacjach 
Działanie

Pierwotny 
budŜet 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

RS 640,5 500 534,88 534,88 534,88 534,88 534,88 534,8 534,8 534,8 534,7 

WGN 376,3 293,1 293,1 293,1 329,1 329,1 341,3 341 340,8 340,7 340,6 

GPR 25,4 17,4 17,4 17,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

ONW 976,8 905 905 925,77 957,77 957,77 948,57 945,8 945,8 945,3 944,7 

PRŚ 348,9 218,9 218,9 218,9 218,9 208,7 208,7 208,7 208,6 208,4 208,3 

ZGR 101,8 91,7 91,7 91,7 84,7 94,9 94,9 100 100 100 100 

DSU 243,4 687 687 687 637 637 637 633,9 632,3 632,3 630,9 

PT 34 34 22 21,5 21,5 21,5 21,5 24,9 26,7 27,6 29,8 

UPB 705,3 705,3 682,42 682,42 682,42 682,42 679,42 677,6 677,6 677,6 677,7 

SAPARD 140 140 140 119,73 119,73 119,73 119,73 119,3 119,3 119,3 119,3 

Razem 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 3592,4 

Źródło: dane z uchwał Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Porównując pierwotną i końcową alokację środków na cały PROW łatwo zauwaŜyć, Ŝe 
w efekcie końcowym przepłynęły one do działania Dostosowanie gospodarstw rolnych 
do standardów UE ze wszystkich pozostałych działań programu. Było to rezultatem 
naboru wniosków o pomoc w tym działaniu na kwotę ponad 287,4% większą w stosunku 
do pierwotnie planowanej. W efekcie końcowym powstała konieczność dokonania 
przesunięcia funduszy na działalnie Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów 
UE i tym sposobem wykonanie pierwotnego budŜetu wyniosło 259,2% pierwotnie 
wyszacowanego limitu (C.2-2.) (tablica 5.1.3.).  

Wynikało to przede wszystkim ze średnio większej kwoty, na jaką opiewały wnioski 
w ramach tego działania oraz tego, Ŝe aplikowano o wsparcie prawie wyłącznie 
w najkosztowniejszym schemacie tego działania, dotyczącym WyposaŜenia 
gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych. Największe 
niewykorzystane kwoty dotyczyły Rent strukturalnych, których budŜet zrealizowany 
został w wysokości o 105,8 mln euro mniejszym niŜ pierwotnie zakładano, co stanowiło 
83,5% początkowego budŜetu tego działania (C.2-2.). W znacznie mniejszym wymiarze 
nominalnym nie zrealizowano wydatków w ramach działania Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych, o 35,8 mln euro, co oznaczało wykonanie budŜetu w 90,5% (C.2-2.). 
Jednocześnie, znacznie mniejsze niŜ pierwotnie zakładano zainteresowania rolników 
niektórymi działaniami takimi, np.: Zalesianie gruntów rolnych (wykonanie budŜetu – 
98,1%), programy rolnośrodowiskowe (59,7%) oraz ONW (96,7%) (C.2-2.) sprawiło, Ŝe 
poczyniono w nich oszczędności i w ten sposób zaistniała moŜliwość realokacji środków 
i niemal 100% wykorzystania dostępnych w PROW funduszy. 
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Tablica 5.1.3. Zmiany struktury i realizacja bud Ŝetu PROW 2004–2006 (mln euro) 

Lipiec 2004* Grudzień 2008** 

Wyszczególnienie Ogółem 
(w euro) 

Struktura 
wsparcia 

(w %) 

Ogółem 
(w euro) 

Struktura 
wsparcia 

(w %) 

Zmiany 
budŜetu 
(w mln 
euro) 

Wykonanie 
budŜetu 
(w %) 

Renty strukturalne 640,5 17,8 534,7 14,9 –105,8 83,5 
Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych 376,3 10,5 340,5 9,5 –35,8 90,5 
Wspieranie działalności rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW) 976,8 27,1 943,4 26,3 –33,4 96,7 
Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt 348,9 9,7 208,3 5,8 –140,6 59,7 

Zalesianie gruntów rolnych 101,8 2,8 100,0 2,8 –1,8 98,1 
Grupy producentów rolnych 25,4 0,7 6,4 0,2 –19,0 25,2 
Dostosowanie gospodarstw rolnych 
do standardów UE 243,4 6,8 630.8 17,6 +387,4 259,2 

Pomoc techniczna 34 0,9 29,8 0,8 –4,2 87,6 
Uzupełnienie płatności 
bezpośrednich 705,3 19,6 677,4 18,9 –27,9 96,1 
Projekty zatwierdzone w ramach 
rozporządzenia (KE) nr 1268/1999 140 3,9 119,3 3,3 –20,7 85,2 
Razem: 3592,40 100% 3590,6 100% X  

*Dane zgodne z zatwierdzonym przez Komisję Europejską dokumentem PROW. 
**Wstępne dane MRiRW dotyczące wykonania budŜetu PROW na 31 grudnia 2008 r., przedstawione na 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego dnia 12 marca 2009 r. 

Źródło: obliczenia własne i dane MRiRW. 

Miało to równieŜ swoje źródło w z nieco mniejszym niŜ zakładano wykorzystania 
funduszy w działaniu Uzupełnienie płatności bezpośrednich (96,1%) (C.2-2.) oraz 
niŜszego wykorzystania środków na sfinansowanie projektów złoŜonych jeszcze w 
ramach Programu SAPARD (85,2%) (C.2-2.). W tym ostatnim przypadku było to w duŜej 
mierze skutkiem zmniejszenia kwot deklarowanych przez rolników do refundacji, jako 
poniesionych kosztów kwalifikowanych, po dokonaniu szczegółowej weryfikacji 
wniosków o płatność przez ARiMR.  

Niewielki udział w „oszczędnościach miało działanie: Grupy producentów rolnych, 
którego budŜet został wykonany zaledwie w 25,2% (C.2-2.). W tym przypadku miało to 
niewielkie znaczenie ze względu niski pierwotny budŜet tego działania. Podobnie było w 
przypadku Pomocy technicznej (wykonanie pierwotnego budŜetu – 87,6%) (C.2-2.).  

Pomimo znacznego przekroczenia pierwotnej alokacji finansowej na działanie: 
Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE, jego efekty naleŜy ocenić 
bardzo pozytywnie. Inwestycje przeprowadzone ze środków tego działania umoŜliwiły 
uporządkowanie gospodarki odchodami zwierzęcymi w tak znacznej liczbie 
gospodarstw. Głównie na terenach o duŜej intensywności produkcji zwierzęcej 
(kujawsko-pomorskie, wielkopolskie), a co warte podkreślenia, byłoby trudne do 
realizacji bez tak korzystnie dla rolników zaprojektowanego wsparcia z PROW, 
w ramach dotacji pokrywającej ze środków publicznych 100% kosztów inwestycji. 

Głównym celem dokonywanych realokacji było zapewnienie płynności w dokonywaniu 
wypłat oraz zapewnienie pełnego wydatkowania alokacji finansowych zarezerwowanych 
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na kolejne lata. Było to szczególnie trudne zadanie na początkowym etapie realizacji 
programu. Wiązało się to z rozłoŜonym w czasie procesem akredytacji poszczególnych 
działań PROW, co miało decydujący wpływ na wielkość wydatkowanych środków 
finansowych z alokacji na 2004 r. Wymagało to przygotowania bardzo szczegółowych 
prognoz wydatków, w ścisłym powiązaniu z hipotetycznym kalendarzem akredytacji. 
Bardzo dobra współpraca MRiRW, ARiMR i Zespołu-Komitetu ds. Monitorowania PROW 
2004–2006 w sferze zarządzania finansami programu sprawiła, Ŝe wszystkie środki 
finansowe zarezerwowane na lata 2004 i 2005 zostały wydatkowane. Wielkości 
pierwotnego i końcowego budŜetu PROW, po 10 realokacjach środków, w podziale na 
wszystkie działania ilustruje rysunek 5.1.11. 

Rysunek 5.1.11. Zmiany bud Ŝetu w ramach poszczególnych działa ń PROW w latach 2004–
2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane z tablicy 5.1.3. 

Jak to wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez MRiRW w trakcie 
posiedzenia Zespołu-Komitetu Monitorującego w dniu 12 marca 2009 r. w skali całego 
programu nie wydatkowano ok. 1,8 mln euro, co stanowi zaledwie 0,05 przyznanych 
funduszy. Wynik ten naleŜy uznać za bardzo dobry, choć budzi jednak pewien niedosyt. 
MoŜna było zdecydować się na niewielką „nadkontraktację” np. w ramach działania 
Pomoc techniczna, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników instytucji włączonych 
we wdraŜanie PROW, czy na promocję nowo wdraŜanych działań w ramach PROW na 
lata 2007–2013. Pozwoliłoby to w pełni lub z niewielką nadwyŜką, w tym drugim 
przypadku, sfinansowaną z budŜetu krajowego, wykorzystać przeznaczone dla Polski 
środki ze wspólnego budŜetu unijnego.  

Analiza realizacji zakładanych efektów rzeczowych P ROW 2004–2006  

Przygotowując Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 MRiRW zakładało, Ŝe 
nabory wniosków będą się odbywały w kolejnych latach w sposób harmonijny, 
umoŜliwiający etapowanie oraz sprawną i szybką ich obsługę ze strony ARiMR. 
ZałoŜenie to wynikało równieŜ z rozłoŜonych na trzy lata alokacji finansowych. W tym 
czasie teŜ dominowały obawy dotyczące moŜliwości pełnego wykorzystania dostępnych 
środków. Jak się jednak okazało, w niewystarczającym stopniu wzięto pod uwagę duŜą 
atrakcyjność programu i w stosunku do początkowego okresu realizacji programu 
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SAPARD, znacznie większą skłonność rolników do ubiegania się o wsparcie ze środków 
unijnych. Obok dobrych doświadczeń wynikających z programu SAPARD, 
zainteresowanie rolników uzyskaniem wsparcia z PROW spotęgowane zostało ponadto 
dwoma czynnikami:  

• uczestnictwo w programie praktycznie nie wymagało finansowego wkładu własnego, 
poza koniecznością pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem wniosku 
o pomoc i wymaganej dokumentacji; 

• relatywną łatwością pozyskiwania wsparcia w większości realizowanych w ramach 
PROW działań w relacji np. do działań typu inwestycyjnego zawartych w SPO 
Rolnictwo. 

Stopień realizacji zakładanych rzeczowych wskaźników realizacji PROW przedstawia 
tablica 5.1.4. W danych przedstawionych w tej tablicy pominięto trzy działania, ze 
względu na fakt, Ŝe ich wymiar rzeczowy nie wynikał de facto z priorytetów i celów 
stojących przed programem (uzupełnienie płatności bezpośrednich w latach 2004–2006 
oraz sfinansowanie części projektów złoŜonych wcześniej w ramach Programu 
SAPARD), bądź teŜ jak pomoc techniczna działanie to nie było bezpośrednio 
skierowane do rolników, a w PROW nie sformułowano rzeczowych wskaźników jego 
realizacji. 

W wymiarze rzeczowym, podobnie jak w wymiarze finansowym, PROW w Ŝadnym 
działaniu nie został zrealizowany zgodnie z pierwotnymi załoŜeniami. NajbliŜsze takiego 
stanu były RS, których rzeczowa realizacja wyniosła 102,5% w stosunku do załoŜeń 
PROW (C.2-2.). Oznaczało to, Ŝe 1332 beneficjantów więcej niŜ pierwotnie planowano 
stało się biorcami rent strukturalnych.  

Tablica 5.1.4. Zakładane i faktycznie zrealizowane efekty rzeczowe PROW 2004–2006 
(liczba beneficjentów lub ha) 

Działanie 
Planowana liczba 

beneficjentów lub ha 
objętych wsparciem 

Faktycznie objęta 
wsparciem liczba 

beneficjentów lub ha 

Wykonanie 
wskaźników 
rzeczowych 

(w %) 
Renty strukturalne 52 400 beneficjentów 53 73215 102,5 
Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych 126 000 beneficjentów 157 194 124,8 

6 459 791,82 ha 68,8 
7 057 437,65 ha 75,2 
7 190 678 ,18 ha 76,6 

ONW 
średnio rocznie 
9 386 427 ha 

średnio rocznie 
6 902 635,88 ha 73,5 

Wspieranie grup producentów 172 grupy 79 45,9 
Dostosowanie gospodarstw do 
standardów UE 66 500 beneficjentów 70 765 beneficjentów 106,4 

Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych 1 236 000 ha 1 177 245,01 ha 95,2 
Zalesienia gruntów rolnych 47 000 ha 39 736,99 ha 84,5 

Źródło: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, wersja zatwierdzona w 2004 r. przez Komisję Europejską oraz 
dane z monitoringu ARiMR. 

 

                                                
15 Liczba beneficjentów objętych wsparciem wynosi 53 732 przy czym liczba decyzji przyznających wsparcie 
54 014. 
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Renty Strukturalne (liczba beneficjentów)
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Źródło: dane tablicy 5.1.4. 

Dostosowanie do standardów UE (liczba beneficjentów )
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Źródło: dane tablicy 5.1.4. 

Niewielkie odstępstwa od planu rzeczowego zanotowano natomiast w DSU liczba 
beneficjantów była wyŜsza o 4 265 osób, co sprawiło rzeczowe wykonanie załoŜeń na 
poziomie 106,4% (C.2-2.).  
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Największe odchylenie od zakładanych wielkości miało miejsce w przypadku działania 
Wspieranie grup producentów. Pomimo bardzo ostroŜnego planowania liczby 
beneficjantów, nowych grup producentów powstało tylko 79 wobec zakładanych 172, 
a wskaźnik realizacji osiągnął tylko 45,9% planowanej wielkości (C.2-2.).  

Wspieranie Grup Producentów Rolnych (liczba grup)

172

79

0

50

100

150

200

Planowano Zrealizowano

 
Źródło: dane tablicy 5.1.4. 

Na taki stan rzeczy wpływ miały przede wszystkim cztery następujące czynniki: 

a) ciągle istniejąca wśród rolników duŜa awersja do wspólnego działania, 
b) opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze wspólnego działania w ramach grupy, 

zniechęcające rolników do organizowania się do czasu zniesienia tego przepisu, 
c) brak moŜliwości uzyskiwania pomocy na wspólne inwestycje w ramach grupy, 

podobnie jak w przypadku opodatkowania, zniechęcające rolników do organizowania 
się do czasu zniesienia tego przepisu, 

d) stosunkowo słaba, aczkolwiek rosnąca w trakcie realizacji programu, znajomość 
wśród rolników moŜliwości uzyskiwania korzyści w ramach tego działania, nie 
wsparta od początku realizacji PROW odpowiednimi działaniami promocyjnymi, 
wspieranymi środkami z działania Pomoc Techniczna16. 

Kolejnym działaniem, o wysokim odchyleniu w stosunku do załoŜeń było ONW, dla 
którego wskaźnik wykonania wyniósł średnio dla lat 2004–2006 tylko 73,5% (C.2-2.). 
Wynikało to z mniejszego zainteresowania producentów rolnych działaniem ONW 
w stosunku do zakładanego. W programie załoŜono, bowiem, Ŝe wszyscy rolnicy na 
obszarach uprawnionych do ONW wezmą w nim udział, ale ze względu na dodatkowe 
wymogi związane z działaniem, zainteresowanie to było de facto mniejsze. 

                                                
16 Wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadzonych z przedstawicielami 
Krajowej Rady Spółdzielczości, realizującej dwa duŜe projekty szkoleniowe dla potencjalnych 
członków grup producentów, finansowane z działania Pomoc Techniczna wskazują na 
fundamentalną rolę tego typu działań w procesie zachęcania rolników do organizowania się 
w grupy producentów rolnych. 
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ONW (średniorocznie [ha])
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Źródło: dane tablicy 5.1.4. 

W kolejnych latach ten drugi czynnik miał coraz mniejsze znaczenie i tak np. w 2005 r. 
zgłoszono o 597 645,83 tys. ha więcej niŜ w 2004 r., a w 2006 r. zgłoszono ponad 
740 886,36 tys. ha więcej niŜ w 2004 r.  

W działaniu Zalesianie gruntów rolnych realizacja załoŜonych wskaźników wyniosła 
84,5%, a zalesiona powierzchnia uŜytków rolnych była o ok. 7,2 tys. ha niŜsza od 
planowanej. Za główną przyczynę takiej sytuacji moŜna uznać trudności formalno-
prawne w pierwszej fazie realizacji programu (brak planów przestrzennego 
zagospodarowania w większości gmin), co uniemoŜliwiało dostęp do korzystania ze 
wsparcia w ramach tego działania. Za niemniej waŜny, naleŜy uznać czynnik 
ekonomiczny. Inwestycja w las to inwestycja długookresowa, nie przynosząca 
znaczących dochodów w krótkim okresie. W porównaniu z moŜliwością uzyskania 
płatności bezpośrednich, mając na uwadze coroczny wzrost stawek na ha do 2010 r. 
(uwzględniając współfinansowanie krajowe) oraz dobrą koniunkturę na rynkach rolnych, 
zalesianie było propozycją atrakcyjną przede wszystkim dla tych rolników, którzy 
w konkretnych swoich uwarunkowaniach mogli przeznaczyć grunty pod zalesienia bez 
uszczerbku dla bieŜącej sytuacji finansowej swojego gospodarstwa17. 

                                                
17 Za jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji moŜna uznać takŜe konieczność wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej z uwagi na miejsce połoŜenia. O ile na części gruntów np. znacznie 
oddalonych od ośrodka gospodarstwa, czy w pobliŜu innych zalesień bez większych przeszkód 
producenci mogą podjąć decyzje o zalesieniu to w przypadku gruntów nawet niskich klas 
bonitacyjnych, ale posiadających względnie dobrą rentę połoŜenia nie zawsze jest łatwo podjąć 
decyzję o definitywnym ich wyłączeniu z produkcji rolniczej. 
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Zalesianie gruntów rolnych (Powierzchnia zalesie ń [ha])
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Źródło: dane tablicy 5.1.4. 

Wspieranie przedsi ęwzięć rolno środowiskowych 
(Powierzchnia objeta wsparciem [ha])

1 236 000 1 177 245
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Źródło: dane tablicy 5.1.4. 

Wymienione trzy działania miały największy udział in minus w realizacji wskaźników 
załoŜeń rzeczowych programu. Nieco mniejszy areał niŜ planowano objęto wsparciem 
w działaniu: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. Było to 1 177 245,01 ha, 
stanowiące 95,2% planowanej w PROW powierzchni (C.2-2.0). Jednak wydaje się, Ŝe 
działanie, jako nowatorskie i mało znane polskim rolnikom, w pierwszym okresie 
realizacji osiągnęło sukces, obejmując swym zasięgiem ok. 7% powierzchni uŜytków 
rolnych w kraju. 
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Wspieranie gospodarstw niskotowarowych (Liczba 
beneficjentów)
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Źródło: dane tablicy 5.1.4. 

W wymiarze ilościowym największym uznaniem rolników cieszyło się działanie: 
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Liczba faktycznych beneficjentów wyniosła 
124,8% ich planowanej wielkości (C.2-2.). W działaniu wsparcie uzyskało aŜ 31 194 
rolników więcej niŜ planowano, dysponujących bardzo małym potencjałem wytwórczym, 
w przedziale 2–4 ESU. Gospodarstwa te w zdecydowanej większości nie rokowały 
nadziei na stworzenie silnego ekonomicznie i konkurencyjnego gospodarstwa rolnego18. 
Polscy rolnicy trafnie zidentyfikowali przesłanie i łatwy dostęp do wsparcia z tego 
działania i wykorzystali stworzone moŜliwości korzystania ze wsparcia finansowego.  

PROW 2004–2006 był pierwszym programem o tak duŜym budŜecie, przeznaczonym do 
wydatkowania w krótkim okresie. Trudności w precyzyjnym zaplanowaniu finansowym 
i rzeczowym potęgował nowatorski w polskich warunkach charakter niektórych działań, 
np. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. Wymagało to duŜej sprawności 
i elastyczności w zarządzaniu finansami programu oraz precyzyjnego prognozowania 
zapotrzebowania na środki w korelacji ze zmieniającym się kursem walutowym oraz 
opracowywania i analizowania róŜnych scenariuszy wydatkowania dostępnych środków 
finansowych. Było to szczególnie trudne zadanie na początkowym etapie realizacji 
programu i wiązało się z rozłoŜonym w czasie procesem akredytacji poszczególnych 
działań PROW. 

Głównym celem dokonywanych realokacji było zapewnienie płynności w dokonywaniu 
wypłat i zapewnienie pełnego wydatkowania alokacji finansowych zarezerwowanych na 
kolejne lata Zarządzanie finansami PROW było mocną stroną instytucji 
odpowiedzialnych za wdraŜanie programu i tu trzeba wysoko ocenić współpracę 
MRiRW, ARiMR i Zespołu-Komitetu do spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  

Bardzo dobra współpraca tych instytucji w sferze zarządzania finansami programu 
sprawiła, Ŝe wszystkie środki finansowe zarezerwowane na lata 2004 i 2005 zostały 
w pełni wydatkowane, a budŜet całego programu został wykorzystany w 99,95%. 

                                                
18 W polskiej literaturze z zakresu ekonomiki rolnictwa przyjmuje się za gospodarstwa Ŝywotne te, 
które posiadają potencjał ekonomiczny o wielkości ponad 8 ESU, a za konkurencyjne te 
o wielkości ekonomicznej powyŜej 16 ESU. 
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W trakcie realizacji programu dokonano łącznie dziesięciu zmian budŜetu, na kwotę 
stanowiącą 16,8% budŜetu PROW. Blisko ¾ realokowanych środków finansowych 
przypadło na działanie Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE.  

Poza 2004 r., kiedy to dokonano jednej, ale zasadniczej zmiany budŜetu PROW 
pozostałe realokacje miały relatywnie niewielki wymiar i nie przekraczały w skali roku 3% 
całego budŜetu przeznaczonego na PROW. Porównanie pierwotnego i końcowego 
budŜetu PROW wykazuje, Ŝe środki finansowe programu zostały przesunięte na 
sfinansowanie projektów w ramach działania Dostosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów UE ze wszystkich pozostałych działań. Było to rezultatem naboru wniosków 
o pomoc na kwotę ponad 2,5 razy większą w stosunku do pierwotnie planowanej.  

Pomimo znacznego przekroczenia pierwotnej alokacji finansowej na działanie 
Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE, jego efekty naleŜy ocenić 
bardzo pozytywnie. Inwestycje przeprowadzone ze środków tego działania umoŜliwiły 
uporządkowanie gospodarki odchodami zwierzęcymi w tak znacznej liczbie 
gospodarstw. Głównie na terenach o duŜej intensywności produkcji zwierzęcej 
(kujawsko-pomorskie, wielkopolskie), co byłoby niemoŜliwe w takiej skali i w tak krótkim 
terminie ze środków prywatnych rolników. 

W wymiarze rzeczowym realizacja PROW charakteryzowała się róŜnym stopniem 
odchylenia zakładanych wskaźników od faktycznej realizacji. Najmniejsze in plus 
zanotowano w działaniu Renty strukturalne (2,5%), a największe in minus w działaniu 
grupy producentów rolnych (–54,1%). 

Znaczne róŜnice, jakie miały miejsce, np. w wykonaniu finansowym i rzeczowym 
działania ONW, odpowiednio:(96,7% i 73,5%), co dotyczyło w róŜnej skali pozostałych 
działań, świadczy o niezbyt precyzyjnym zintegrowania planowania finansowego 
i rzeczowego na etapie przygotowywania PROW. 

Jak to wynika ze wstępnych danych przedstawionych przez MRiRW w trakcie 
posiedzenia Zespołu-Komitetu Monitorującego w dniu 12 marca 2009 r. w skali całego 
programu nie wydatkowano ok. 1,8 mln euro, co stanowi zaledwie 0,05 przyznanych 
funduszy. Wynik ten naleŜy uznać za bardzo dobry, choć budzi jednak pewien niedosyt. 
MoŜna było zdecydować się na niewielką „nadkontraktację” projektów, np. w ramach 
działania Pomoc techniczna, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników instytucji 
włączonych we wdraŜanie PROW, czy na promocję nowo wdraŜanych działań w ramach 
PROW na lata 2007–2013. Pozwoliłoby to w pełni lub z niewielką nadwyŜką, w tym 
drugim przypadku konieczną do sfinansowania z budŜetu krajowego, wykorzystać 
przeznaczone dla Polski środki ze wspólnego budŜetu unijnego.  

5.2. Ocena skuteczno ści, efektywno ści, trwało ści i u Ŝyteczno ści działa ń PROW na 
poziomie produktów i rezultatów (Cel 2 i 3) 

W rozdziale przyjęto następujące definicje analizowanych pojęć:  

(1) skuteczność (effectiveness) – ocena skutków w relacji do celów załoŜonego 
programu. Działanie jest skuteczne, jeśli załoŜone cele zostały osiągnięte;  

(2) efektywnosć (efficiency) – ocena skutków w relacji do zaangaŜowanych nakładów 
(inputs) finansowych lub administracyjnych. Analiza efektywności odpowiada na pytanie, 
jakie są skutki zamiany nakładów na dobra i usługi (output) finansowane przez program, 
w tym przede wszystkim, czy nie moŜna było osiągnąć takich samych wyników (result), 
angaŜując mniejsze zasoby (resources) lub uzyskać lepsze wyniki trafniej angaŜując 
zastosowane zasoby;  
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(3). trwałość (sustanability of results) – skutki są trwałe, jeśli istnieją w długim okresie po 
zakończeniu realizacji programu;  

(4) uŜyteczność (utility) – Zgodność skutków (impacts) programu z potrzebami 
wspieranego sektora gospodarki i rozwiązywanie w ten sposób istniejących problemów 
społeczno – gospodarczych; 

(5) sprawność – relacja początkowej alokacji środków finansowych do zrealizowanych 
płatności w ramach programu. 

Podczas obliczeń efektywności poszczególnych działań na poziomie produktu i rezultatu 
posłuŜono się efektywnością jednostkową rzeczywistą i planowaną, liczoną 
w następujący sposób: 

rz

rz
rzjedn e

W
E =.  

Gdzie: 

..rzjednE - Efektywność jednostkowa rzeczywista działania na poziomie produktu 

i rezultatu 

rze  - Uzyskane efekty rzeczowe realizacji działania (np. liczba beneficjentów lub liczba 
ha objętych wsparciem) 

rzW  - Wydatki rzeczywiste (płatności zrealizowane w ramach danego działania) 

 

p

p
pjedn e

W
E =.  

Gdzie: 

..pjednE - Efektywność jednostkowa planowana działania na poziomie produktu i rezultatu 

pe  - Planowane efekty rzeczowe realizacji działania (np. liczba beneficjentów lub liczba 

ha objętych wsparciem) 

pW  - Wydatki planowane (pierwotna alokacja środków w ramach danego działania) 

Działania współfinansowane ze środków PROW 2004–2006 są podporządkowane 
dwóm celom strategicznym. Pierwszym jest poprawa konkurencyjności gospodarki 
rolno-Ŝywnościowej, a drugim wyrównywanie szans rozwoju obszarów wiejskich. KaŜdy 
z tych celów jest realizowany za pomocą kilku działań o zróŜnicowanym charakterze. 
Dlatego teŜ ocena skuteczności, efektywności, trwałości i uŜyteczności całego programu 
moŜe mieć jedynie ogólny charakter. Nie moŜe to być równieŜ pełna ocena, poniewaŜ 
identycznym celom strategicznym były podporządkowane działania, współfinansowane 
z programu SPO Rolny. Dopiero łączna analiza tych dwóch wzajemnie się 
uzupełniających programów umoŜliwiłaby kompleksową ocenę analizowanych kwestii. 
Obecnie większość istotnych szczegółów oceny (aczkolwiek nie wszystkie) moŜna 
ustalić jedynie na poziomie poszczególnych działań. Szczególne wątpliwości nasuwa 
ocena trwałości, gdyŜ niektóre wieloletnie działania, współfinansowane ze środków 
PROW nie zostały zakończone, a prognozy, jakie decyzje podejmą beneficjenci, gdy 
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wygasną podjęte w umowach zobowiązania, mogą być obarczone takim błędem, Ŝe 
zrezygnowano z ich wykonania.  

Skuteczność mierzono poprzez porównanie zakładanych wskaźników rzeczowych 
z wykonaniem oraz zaplanowanych w PROW środków publicznych na sfinansowanie 
poszczególnych działań ze środkami rzeczywiście wydanymi (tablica 5.2.2.1). Jest to 
jedynie ocena skuteczności, rozumianej jako stopień zgodności zatwierdzonego 
programu finansowanego i rzeczowego z wykonaniem (porównanie załoŜonych celów 
z ich realizacją). Kwestie te przeanalizowano omawiając poszczególne działania. 

W tablicy 5.1.5. uwzględniono wszystkie działania PROW, a zatem równieŜ te, które nie 
są przedmiotem oceny („Uzupełnienie płatności obszarowych” i „Projekty zatwierdzone 
w ramach Rozporządzenia (KE) Nr 1268/1999”). Te dwa działania miały odmienny 
charakter od pozostałych, ale środki publiczne, przeznaczone na ich sfinansowanie, 
pomniejszały środki przewidziane na pozostałe działania PROW. MoŜna było zatem, gdy 
okazało się, Ŝe środki zaplanowane są większe od potrzeb, przeznaczyć nadwyŜki na 
dodatkowe sfinansowanie innych działań. 

Tablica 5.1.5. „Pierwotny” rzeczowy i finansowy pro gram PROW 2004–2006 i jego 
wykonanie 

Działanie Plan 
„pierwotny” Wykonanie 3/2kolumna 2 = 

100 
Renty strukturalne:  
program rzeczowy (liczba beneficjentów) 
program finansowy (mln euro) 

 
52 400 
640,5 

 
53 732 
534,7 

 
103 

84 
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych: 
program rzeczowy (liczba beneficjentów) 
program finansowy (mln euro)                                                                    

 
126 000 

376,3 

 
157 194 

340,6 

 
125 

91 
Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW):  
program rzeczowy (powierzchnia w hektarach) 
program finansowy (mln euro) 

 
 

9 386 427 
976,8 

 
 

7 281 110 
944,7 

 
 

78 
97 

Wspieranie grup producentów: 
program rzeczowy (liczba wspieranych grup) 
program finansowy (mln euro) 

 
172 
25,4 

 
79 
6,4 

 
46 
25 

Dostosowanie gospodarstw do standardów UE: 
program rzeczowy (liczba beneficjentów) 
program finansowy (mln euro) 

 
66 500 
243,4 

 
70 765 
630,9 

 
106 
259 

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych:  
program rzeczowy (powierzchnia w hektarach) 
program finansowy (mln euro)  

 
1 236 000 

348,9 

 
1 177 245 

208,6 

 
95 
60 

Zalesianie gruntów rolnych:  
program rzeczowy: (powierzchnia w hektarach) 
program finansowy (mln euro) 

 
47 000 
101,8 

 
39 737 
100,0 

 
85 
98 

Pomoc techniczna: 
program finansowy (mln euro) 

 
34,0 

 
29,8 

 
88 

Źródła: Kolumna 2 – Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. s. 162; Kolumna 3 – Sprawozdania ARiMR. 

Uwagi: Z działania tego były finansowane projekty, które miały być finansowane 
z programu SAPARD, ale zabrakło na nie środków.  

Z tablicy 5.1.5. wynika, Ŝe zmiany programu następowały w latach 2005–2006, czyli 
w okresie, gdy ARiMR przyjmowała wnioski beneficjentów o włączenie do programu, 
a takŜe w latach 2007–2008, gdy beneficjenci zgodnie z zasadą n+2 jedynie kończyli 
włączone wcześniej projekty i rozliczali się z Agencją. W porównaniu z programem 
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pierwotnym zmieniły się zarówno wysokości przeznaczonych na poszczególne działania 
środków publicznych, jak i programy rzeczowe działań.  

W wyniku dziesięciu realokacji w budŜecie ostatecznym wzrosły środki publiczne 
o 160% w porównaniu z budŜetem pierwotnym. Były one przewidziane na 
sfinansowanie działania: Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii 
Europejskiej. Natomiast zmniejszyły się środki przeznaczone na współfinansowanie 
dziewięciu pozostałych działań. Nieznacznie (o 3%) zmniejszyły się środki na działania: 
Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), o 2% na działanie: Zalesianie gruntów rolnych. Natomiast 
środki wspierające grupy producentów zmniejszono o 75%. BudŜety pozostałych działań 
zmniejszyły się o kilka lub kilkanaście procent. Jak wynika z tablicy 5.1.5. tj. „Zmiany 
struktury budŜetu PROW 2004–2006 po kolejnych realokacjach”, budŜety niektórych 
działań (Renty strukturalne, Wspieranie gospodarstw niskotowarowych, Zalesianie 
gruntów rolnych Pomoc techniczna) w kolejnych realokacjach ulegały róŜnokierunkowym 
zmianom, przy czym ostatecznym ich efektem był niŜszy budŜet niŜ początkowy.  

Równocześnie okazuje się, Ŝe rzeczowe wykonanie pierwotnego planu znacznie 
odbiegało od wykonania finansowego. W dwóch działaniach (Renty strukturalne, 
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych) przekroczono pierwotny program rzeczowy, 
mimo przeniesienia części środków publicznych na inne działanie. W dwóch innych 
(Wspieranie grup producentów i Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych) nie 
wykonano pierwotnego planu rzeczowego i finansowego, przy czym finansowe 
wskaźniki wykonania były znacznie niŜsze niŜ rzeczowe (Wspieranie grup producentów 
wykonanie finansowe programu pierwotnego 25%, a wykonanie rzeczowe 46%; 
Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych odpowiednio: 60% i 95%). Odmienna 
sytuacja (niŜsze rzeczowe niŜ finansowe wskaźniki wykonania) wystąpiła natomiast 
w działaniach „Wspieranie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW) i Zalesianie gruntów ornych.  

PoniewaŜ struktura wydatkowanych środków publicznych i wskaźniki rzeczowe 
wykonania znacznie odbiegają od zatwierdzonego programu naleŜy sformułować 
wniosek, Ŝe liczne zmiany wysokości środków, przeznaczonych na współfinansowanie 
poszczególnych działań, były spowodowane odmiennym od załoŜonego przebiegiem 
realizacji rzeczowego programu PROW, a dostosowywanie do potrzeb następowało 
„metodą prób i błędów”. Sytuacja ta – róŜnice między pierwotnym PROW, a jego 
wykonaniem – wynikała przede wszystkim z czterech przyczyn:  

(1). Nie było moŜliwe precyzyjne ustalenie środków, które zostaną wypłacone, gdyŜ nie 
mógł być znany dokładnie program rzeczowy działania (takimi działaniami były: 
Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), Uzupełnienia płatności obszarowych i Projekty w ramach 
Rozporządzenia (KE) Nr 1268/1999). Dobrym wyjaśnieniem wspólnej podstawowej 
przyczyny trudności prawidłowego zaplanowania programu rzeczowego jest 
działanie ONW. W okresie ustalania wysokości budŜetu działania znana była 
powierzchnia wszystkich czterech stref ONW oraz stawki dopłat wyrównawczych. Na 
tej podstawie moŜna było ustalić budŜet działania przyjmując jedno z dwóch 
następujących załoŜeń: (1). Dopłatami wyrównawczymi zostanie objęta cała 
powierzchnia uŜytków rolnych, zaliczona do ONW (2). Dopłatami wyrównawczymi 
zostanie objęta tylko część powierzchni uŜytków rolnych, zaliczonych do ONW, 
poniewaŜ niektórzy rolnicy nie złoŜą wniosków. Wówczas konieczny byłby szacunek 
powierzchni ONW, która nie zostanie objęta dopłatami wyrównawczymi. Podstawą 
takiego szacunku byłaby jedynie intuicja, poniewaŜ wówczas nie było Ŝadnych 
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danych, na których moŜna by oprzeć wyliczenia. Właściwym rozwiązaniem w takiej 
sytuacji było zarezerwowanie środków publicznych w wysokości zapewniającej 
wypłacenie naleŜnych dopłat wszystkim uprawnionym, chociaŜ przewidywano, Ŝe nie 
wszyscy rolnicy wystąpią o wypłatę naleŜnych im subwencji. Rozwiązanie takie było 
bezpieczne, poniewaŜ niewykorzystane środki moŜna przeznaczyć na sfinansowanie 
innych działań w okresie realizacji PROW. Identyczna sytuacja była w nieobjętym 
oceną działaniu: Uzupełnienie dopłat bezpośrednich. Na sfinansowanie 
nierozliczonych projektów SAPARD przewidziano środki w wysokości wynikającej 
z zawartych umów, aczkolwiek ogólna kwota wypłat zwykle jest niŜsza niŜ kwota 
zawartych umów. I w tym wypadku zachowana ostroŜność nie powodowała Ŝadnych 
ujemnych konsekwencji, poniewaŜ wiadomo było, Ŝe po zakończeniu rozliczeń wolne 
środki będzie moŜna przeznaczyć na sfinansowanie innych działań.  

(2). Trudno było ustalić ex ante zapotrzebowanie na środki finansujące działania PROW, 
które nie miały odpowiedników w programach krajowych, realizowanych w okresie 
poprzedzającym członkostwo. Trudno było równieŜ ustalić programy rzeczowe tych 
działań, gdyŜ nie było wiadomo, jak zostaną przyjęte przez potencjalnych 
beneficjentów. Dlatego wykonanie rzeczowe trzech działań (Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych, Dostosowanie gospodarstw do standardów UE i Zalesianie 
gruntów rolnych) znacznie odbiega od zatwierdzonego planu. 

(3). JednakŜe równieŜ wówczas, gdy w okresie przedakcesyjnym funkcjonował 
wspierany ze środków krajowych podobny program (działanie Renty strukturalne) 
prognozowanie popytu było trudne, poniewaŜ podstawowe zasady programu 
krajowego były odmienne (inna wysokość rent, inne kryteria uczestnictwa). Dlatego 
teŜ na podstawie wyników programu krajowego rent strukturalnych nie moŜna było 
planować działania Renty strukturalne, realizowanego ze środków PROW.  

 (4). Jedną z podstawowych zasad, przyjętych w okresie realizacji PROW (takŜe 
wszystkich innych programów, współfinansowanych ze środków UE) było dąŜenie do 
wykorzystania wszystkich środków. Stąd częste realokacje, w końcowym okresie 
równieŜ w niewielkiej wysokości, podyktowane troską, aby środki się „nie 
zmarnowały” i aby w moŜliwie najwyŜszym stopniu zaspokoić uzasadnione potrzeby 
starających się o środki z innych działań.  

Podsumowując część ogólną, naleŜy stwierdzić, Ŝe nawet kilkunastoprocentowe róŜnice 
między wielkościami wykonanymi a planowanymi nie świadczą o niewielkiej 
skuteczności PROW. Są one jedynie świadectwem trudności planowania i braku 
trafności. Brak skuteczności rozumianej jako porównanie załoŜonych celów z ich 
realizacją występuje jedynie w dwóch działaniach Dostosowanie do standardów UE 
(wydane środki przekraczają przeszło dwukrotnie planowane a równocześnie nie 
zwiększył się zakres działania) oraz Wspieranie grup producentów (liczba nowo 
zorganizowanych grup producentów była przeszło dwukrotnie niŜsza od zaplanowanej, 
a ponadto zorganizowane grupy były znacznie słabsze pod względem ekonomicznych 
od zakładanych. Niewystarczające okazały się działania promocyjne.  

Formalności związane z uzyskaniem środków PROW były na ogół nieskomplikowane. 
Starający się o pomoc ze środków trzech działań (Renty strukturalne, Wspieranie 
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 
Wspieranie grup producentów) musieli jedynie spełniać podane kryteria i wystąpić 
z wnioskiem o przyznanie renty lub pomocy. Trzy kolejne działania (Wspieranie 
gospodarstw niskotowarowych, Dostosowanie gospodarstw do standardów UE 
i Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych) wymagały podjęcia przez 
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beneficjentów zobowiązań, polegających na ogół na dokonaniu w gospodarstwach 
określonych zmian organizacyjnych lub wykonania określonych inwestycji. Beneficjenci 
niektórych działań musieli zobowiązać się do nie przenoszenia prawa własności przez 
określony czas (Wspieranie gospodarstw niskotowarowych), prowadzenia działalności 
rolniczej przez 5 lat (Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, przejmujący gospodarstwa zdawane w trybie działania 
Renty strukturalne) lub powstrzymania się od działalności rolniczej (rolnicy otrzymujący 
renty strukturalne).  

Mimo tych ograniczeń PROW był bardzo atrakcyjnym programem dla beneficjentów, 
poniewaŜ nie wymagano od otrzymujących pomoc wkładu własnego, równieŜ przy 
realizacji projektów, zwiększających potencjał ekonomiczny gospodarstw, stanowiących 
własność otrzymujących pomoc. Projekty PROW, finansujące zwiększenie środków 
trwałych gospodarstw, rozliczano ryczałtowo i uwaŜa się, Ŝe ryczałty były tak wysokie, 
Ŝe zapewniały pokrycie pełnych kosztów.  

Ocena działania Renty strukturalne  

Na podstawie informacji, zawartych w tablicy 5.1.6. naleŜy stwierdzić, Ŝe zaplanowany 
wskaźnik liczby beneficjentów (liczba osób, które otrzymały renty strukturalne z PROW) 
został nieznacznie przekroczony (o 2,54% w stosunku do zakładanego) oraz, Ŝe 
nastąpiła zdecydowana zmiana pokoleniowa (róŜnica wieku między przekazującym 
gospodarstwo a przejmującym wynosiła blisko 30 lat) nie tylko, wówczas gdy 
gospodarstwo przekazywano następcy, ale takŜe, gdy przejmował je inny rolnik 
powiększający gospodarstwo. Z tego punktu widzenie działanie naleŜy zatem, uznać za 
skuteczne. Opracowując PROW szacowano, opierając się na danych spisu rolnego 
2002 (PROW, s. 77), Ŝe liczba rolników uprawnionych w latach 2004–2006 do starania 
się o rentę strukturalną (kobiety 55–60 lat; męŜczyźni 55–65 lat) wyniesie ok. 272 tys. 
Uznano, Ŝe tylko 25% z nich wystąpi o rentę. Liczbę rolników uprawnionych do renty 
i występujących o nią ustalono na zbyt niskim poziomie. Sytuację taką moŜna było 
przewidzieć, gdyŜ renty strukturalne ustalono na bardzo wysokim poziomie, 
niemieszczącym się w logice systemu emerytalnego polskich rolników.  

Tablica 5.1.6. Renty strukturalne – podstawowe wska źniki oceny  

Nazwa wska źnika Warto ść 
planowana Warto ść rzeczywista  

Liczba beneficjentów 52 400 53 732 
Środki publiczne (mln euro) 640,5 534,7 
Liczba przekazanych gospodarstw x 54 502 
Powierzchnia przekazanych gospodarstw 
Ogółem 
w tym: na powiększenie innego gospodarstwa 
            przejętych przez następców 
            inne cele 
Średnia powierzchnia przekazanego gospodarstwa (ha) 

 
x 
x 
x 
x 
x 

 
513 049,22 (100,0%) 
300 098,14 (58,4%) 
212 882,90 (41,5%) 

68,18 (0,1%) 
10,52 

Wskaźniki charakteryzujące wiek przekazujących:  
Udział rolników w wieku ... w ogólnej liczbie przekazujących –  
55–59 lat 
                             60–64 lat 
Wiek: przedział dominanty 

 
 
x 
x 
x 

 
 

93% 
7% 

55–60 lat 
Wskaźniki charakteryzujące wiek przejmujących: 
Przeciętny wiek 
Wiek: przedział dominanty 

 
x 
x 

 
30 lat 

26–30 lat 

Źródła: Dane Monitoringu MRiRW, sprawozdania ARiMR, wywiady CAPI i PAPI.  
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Dlatego do końca lipca 2006 r. rolnicy złoŜyli wnioski o przyznanie renty, wyczerpujące 
znajdujące się w dyspozycji środki finansowe. Z dniem 1 sierpnia 2006 r. przestano 
przyjmować nowe wnioski i w rezultacie liczbę rolników, trudną do określenia, 
pozbawiono moŜliwości starania się o rentę strukturalną.  

Wprawdzie podstawowymi celami działania było przyspieszenie poprawy struktury 
gospodarstw oraz zmiany pokoleniowej, ale wśród celów szczegółowych wymieniono 
równieŜ cel socjalny (zapewnienie dochodu starszym rolnikom). Z przeprowadzonego 
badania PAPI wynika, Ŝe tylko 1/3 beneficjentów działania RS zaakceptowaliby obniŜkę 
stawki płatności, jednakŜe nie większą niŜ o 20%. O tym, Ŝe renty strukturalne udzielane 
z PROW, były bardzo atrakcyjne, świadczą wyniki przeprowadzonego na potrzeby 
oceny ex post badania ankietowego. Wynika z nich, Ŝe po przekazaniu gospodarstw 
poprawiła się sytuacja materialna blisko 46% rolników otrzymujących renty gdyŜ łączna 
kwota wypłacanej renty i sumy uzyskanej ze sprzedaŜy gospodarstwa była wyŜsza niŜ 
dochód, osiągany uprzednio z gospodarstwa.  

Z uwag formułowanych podczas panelu ekspertów, wynika, Ŝe przyjęte rozwiązanie 
mogło prowadzić na wsi do wielu konfliktów, wynikających z poczucia niesprawiedliwości 
(np.: dlaczego sąsiadowi przyznano rentę, a mnie nie?). Wprawdzie niewątpliwie starsi 
rolnicy, którym przyznano renty strukturalne, mają zapewnione stosunkowo wysokie 
dochody, ale pozostają jeszcze rolnicy, spełniający kryteria, którzy rent nie otrzymali. 

Jak wynika z danych tablicy 5.1.6. z blisko 513 tys. ha, które zmieniły właściciela 
w wyniku działania Renty strukturalne, tylko ok. 300 tys. ha (ok. 58,4% przekazywanych 
gruntów) przejęli właściciele innych gospodarstw, co bezsprzecznie świadczy o tym, Ŝe 
RS przyczyniły się do poprawy struktury obszarowej. Pozostałe 213 tys. ha (ok. 41,5%) 
przejęli następcy, a zatem gospodarstwa te jedynie zmieniły właściciela, a nie zmieniła 
się ich struktura obszarowa, jednakŜe w obu przypadkach znacząco zmienił się struktura 
wiekowa kierownika gospodarstwa rolnego. Nie oznacza to jednak w tym przypadku, Ŝe 
automatycznie zmieniła się równieŜ produktywność gospodarstwa. Z badań 
poświęconych cyklowi Ŝycia rodzinnego gospodarstwa rolnego wynika wprawdzie, Ŝe po 
55 roku Ŝycia, a niekiedy nawet wcześniej, następuje spadek aktywności 
gospodarującego i gospodarstwo często podupada, a zatem moŜna spodziewać się, Ŝe 
przejęte przez następców gospodarstwa będą lepiej zarządzane i wobec tego nastąpi 
poprawa ich produktywności. Prawdopodobieństwo to jest tym większe, Ŝe następcy są 
znacznie lepiej wykształceni niŜ przekazujący gospodarstwa (blisko 44% przejmujących 
miało wykształcenie średnie, a blisko 13% wyŜsze). Jedynymi informacjami, na których 
podstawie moŜna ocenić, czy po przejęciu gospodarstwa nastąpiła poprawa 
produktywności, są badania ankietowe (PAPI), wykonane na potrzeby oceny ex post. 
Wynika z nich, Ŝe tylko niewielu następców (15% ogólnej ich liczby) skorzystało 
z moŜliwości uzyskania środków z działania SPO Rolny: Ułatwianie startu młodym 
rolnikom. Jeszcze mniejsza liczba (8%) odpowiedziała twierdząco na pytanie: czy 
moŜliwość skorzystania z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom miała duŜy lub 
bardzo duŜy wpływ na przekazanie gospodarstwa? Oczywiście na podstawie 
odpowiedzi trudno przesądzać, jak i czy będą się rozwijać przejęte gospodarstwa, gdyŜ 
w rolnictwie cykle rozwojowe są długie. 

Obecnie nie moŜna precyzyjnie ustalić pełnych kosztów działania. Nie ograniczają się 
one do podanych w tablicy 5.1.6 do 534,7 mln euro, wypłaconych z PROW. Renta 
strukturalna, jak wynika z danych ARiMR, jest wypłacana przeciętnie przez 7 lat. Wobec 
tego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007–2013 zarezerwowano 
1400 mln euro, przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z przyznania rent 
z PROW. Z szacunków wynika, Ŝe prawdopodobnie będzie ona niewystarczająca, ale 
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obecnie nie moŜna ustalić zwiększenia, które m.in. zaleŜy to od kursów walutowych 
euro–złoty.  

Oceniając efektywności jednostkową działania renty strukturalne naleŜy stwierdzić, Ŝe 
koszt rzeczowy osiągnięcia celu tj. przejścia na rentę strukturalną jednego beneficjenta 
wyniósł w okresie trzech lat 9,899 tys. euro i był o 2,324 tys. euro niŜszy w stosunku do 
pierwotnie załoŜonych nakładów i ich efektów rzeczowych (rys. poniŜej). Oznacza to, Ŝe 
udało się uzyskać określony rezultat przy niŜszych jednostkowych nakładach 
finansowych, a wskaźnik Ejedn.rz był korzystniejszy z punktu widzenia efektywności 
wykorzystania środków finansowych niŜ wskaźnik Ejedn.p. Wydając bowiem 84% 
zaplanowanych pierwotnie środków finansowych na realizację działania rozpoczęto 
wypłatę rent strukturalnych dla o blisko 3% większej od pierwotnie zakładanej liczby 
rolników.  

Renty strukturalne: 

9,899

12,223
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Wynikiem działania Renty strukturalne były dwa efekty ekonomiczne: (1). Wzrost podaŜy 
na rynku ziemi, przy czym jego górną granicą jest 262 tys. ha, przejętych na 
powiększenie innych gospodarstw. (2). zmiana właściciela - 213 tys. ha zmieniło 
właściciela w wyniku przejęcia przez następców, czyli poza rynkiem ziemi. „Koszt” obu 
tych operacji (przy przyjęciu do obliczeń kwoty 2,0 mld euro) wyniesie w przeliczeniu na 
1 ha co najmniej ok. 4 200 euro, a nie jest wykluczone, Ŝe nawet 5000 euro. Będzie 
zatem często wyŜszy niŜ wartość rynkowa ziemi zmieniającej właściciela. Przeznaczenie 
środków publicznych z tego działania na sfinansowanie innych celów przyniosłoby być 
moŜe lepsze skutki ekonomiczne, zwłaszcza, Ŝe moŜliwość otrzymania renty 
strukturalnej nie zawsze miała wpływ na decyzję o przekazaniu gospodarstwa następcy. 
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Według ankiety PAPI aŜ 28% wyniósł odsetek beneficjentów, którzy przekazaliby 
gospodarstwo nawet jeśliby nie uzyskali renty. 

Trzecią kwestią jest trwałość efektów działania. Decyzja o przejściu na rentę strukturalną 
wymaga rezygnacji z działalności rolniczej przez otrzymującego rentę i złoŜenia 
zobowiązania, Ŝe się jej ponownie nie podejmie. Jest to decyzja nieodwracalna i ma 
wszystkie cechy trwałości. Natomiast nie moŜna przewidzieć, jakie decyzje podejmą po 
paru latach rolnicy przejmujący ziemię. Część z nich będzie niewątpliwie prowadziła 
gospodarstwa aŜ do końca czynnego Ŝycia zawodowego, ale niektórzy z nich 
zrezygnują po pewnym czasie, być moŜe juŜ po pięciu latach, z rolnictwa.  

Ostatnią kwestią jest ocena uŜyteczności działania. Niewątpliwie renty strukturalne 
rozwiązały kwestię zapewnienia środków do Ŝycia grupie rolników, którzy są 
zdecydowani wycofać się z czynnego Ŝycia zawodowego przed osiągnięciem 
ustawowego wieku emerytalnego. Niektóre z tych decyzji są uzasadnione choćby 
stanem zdrowia. Z przeprowadzonego panelu ekspertów płynie wniosek, Ŝe renty 
strukturalne w nielicznych przypadkach były takŜe przyczyną niezadowolenia rolników 
którym nie udało się, z powodu zawieszania naboru wniosków, otrzymać rentę 
strukturalną. Niezadowolenie okazywali takŜe ci rolnicy, którzy korzystali z systemu 
emerytalnego funkcjonującego na zasadach ogólnych, a tym samym uzyskiwali niŜszą 
wysokość świadczenia. Wysokość rent strukturalnych, przyznawanych ze środków 
PROW nie mieściła się bowiem w logice polskiego systemu emerytalno-rentowego. 
Panel ekspertów ocenił działanie Renty strukturalne jako niewłaściwe skonstruowane ze 
względu na kryteria dostępu i wysokość pomocy. 

Ocena działania Wspieranie gospodarstw niskotowarow ych  

Ze środków działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych dwukrotnie 
sformułowano w PROW mogli korzystać „rolnicy, właściciele gospodarstw rolnych 
uznanych za niskotowarowe o wielkości ekonomicznej do najmniej 2 ESU i nie więcej 
niŜ 4 ESU, które potencjalnie w przyszłości będą mogły spełnić wymóg Ŝywotności” 
(PROW; s. 77). Pomoc polegała na udzieleniu wsparcia w pięciu rocznych ratach po 
1250 euro kaŜda (wysokość wsparcia ogółem 6000 euro), W Polsce w 2005 r. było ok. 
291 tys. gospodarstw o wielkości ekonomicznej 2–4 ESU (tablica 5.1.7.). W PROW 
załoŜono, Ŝe ze wsparcia skorzysta 126 tys., czyli blisko 45% uprawnionych. 
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Tablica 5.1.7. Wspieranie gospodarstw niskotowarowy ch – podstawowe wska źniki oceny 

Nazwa wska źnika Wartość 
planowana 

Wartość 
rzeczywista 

Liczba beneficjentów 126 000 157 194 
Środki publiczne (mln euro) 376,3 340,6 
Produkcja sprzedana w przeliczeniu na 1 ha (złote) 
            2004 
            2007  

 
x 
x 

 
2905 
3375 

Produkcja sprzedana w przeliczeniu na 1 pracującego 
(złote) 
            2004 
            2007 

 
x 
x 

 
19 603 
23 980 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa upowaŜnionego do 
otrzymania wsparcia (w ESU) 

 
2–4 

 
x 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa niskotowarowego 
po zakończeniu projektu (w ESU) 

powyŜej 4,001 

(4,83)2 
x 

Uwagi: 1. Liczba podana w PROW, 2. Średnia liczba, wynikająca z wniosków beneficjentów. 

Źródła: Dane Monitoringu MRiRW, dane FADN, sprawozdania ARiMR, wywiady PAPI. 

Podstawowym problemem gospodarstw niskotowarowych jest ich strukturalna 
niewydolność dochodowa, wynikająca z niewielkiego potencjału produkcyjnego. JeŜeli 
gospodarstwo niskotowarowe ma stać się gospodarstwem Ŝywotnym zapewniającymi 
rolnikowi i jego rodzinie właściwy dochód to musi zostać przeprowadzona jego 
restrukturyzacja zwiększająca jego potencjał produkcyjny. Wówczas niejako 
„automatycznie” powinna się poprawić takŜe płynność finansowa. Brak płynności 
finansowej w rolnictwie jest zresztą problemem nie tylko gospodarstw niskotowarowych, 
ale równieŜ gospodarstw rynkowych. Na poziom płynności finansowej duŜy wpływ mają 
umiejętności zarządzania finansami, aczkolwiek jest oczywiste, Ŝe niewielkie 
gospodarstwa mają znacznie większe ograniczenia finansowe. Przyjęcie za podstawowy 
cel realizacji działania poprawy płynności finansowej gospodarstw niskotowarowych 
uniemoŜliwiłoby jakąkolwiek analizę skuteczności, efektywności, trwałości i uŜyteczności 
działania ze względu na brak materiałów analitycznych.  

Wnioski rolników, właścicieli gospodarstw niskotowarowych, przyjmowano dwukrotnie, 
po raz pierwszy w lutym i marcu 2005 r., a po raz drugi po zwiększeniu środków 
działania w listopadzie 2006 r. (tak krótkie okresy, w których przyjmowano wnioski 
świadczą dobitnie o powodzeniu działania) Rolnicy, którzy otrzymali pierwszą ratę 
pomocy dopiero pod koniec grudnia 2005 r., a jej wypłacanie zakończono w pierwszym 
kwartale 2006 r. Ostatnią piątą ratę otrzymają dopiero pod koniec 2009 r. lub na 
początku 2010. Z kolei rolnicy, którzy składali wnioski w 2006 r. ostatnią ratę otrzymają 
dopiero w 2011 lub nawet 2012 r. Sprawdzenie, jak poprawiła się płynność w ostatnim 
roku realizacji działania w porównaniu z okresem poprzedzającym uzyskanie wsparcia, 
wymaga analizy zapisów księgowych FADN, które będą dostępne dopiero w 2013 albo 
nawet w 2014 r. W dalszej ocenie przeanalizowano, zatem jedynie cele sformułowane 
w części Opis planu, pomijając problem płynności finansowej. 

Z tablicy 5.1.7. wynika, Ŝe program rzeczowy PROW został znacznie przekroczony 
(wsparcie uzyskało ponad 157 tys. gospodarstw niskotowarowych przy załoŜonej 
w planie liczbie 126 tys.; przekroczenie programu o ok. 25%) i w tym znaczeniu 
działanie okazało się skuteczne. Równocześnie wydano tylko 340 mln euro przy 
zaplanowanych 376 mln euro. Nie są to jednak środki finansowe w pełni pokrywające 
zobowiązania działania. PoniewaŜ kolejne raty wsparcia będą wypłacane do 2012 r. 
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W PROW 2007–2013 zarezerwowano na ich pokrycie środki w wysokości 440 mln euro. 
Pełny koszt wsparcia 157 tys gospodarstw niskotowarowych wyniesie więc 780 mln 
euro.  

Wysokie przekroczenie programu rzeczowego świadczy jedynie o popularności 
działania. Wydaje się natomiast wątpliwe, czy wsparcie finansowe gospodarstw 
o wielkości ekonomicznej 2–4 ESU, w którego wyniku przekroczą wielkość progową 
4 ESU, spowoduje poprawę konkurencyjności polskiego sektora rolnego. 
O konkurencyjności polskiego sektora rolnego na rynkach międzynarodowych nie 
decydują zresztą gospodarstwa wielkości ekonomicznej 2–4 ESU, które po 
restrukturyzacji mają sprzedawać produkty rolne wartości co najmniej 20 tys. złotych 
rocznie, ale grupa blisko ok. 140 tys. gospodarstw wielkości ekonomicznej powyŜej 
12 ESU.  

Podczas panelu ekspertów zwracano uwagę, Ŝe próg Ŝywotności polskiego 
gospodarstwa rolnego znajduje się znacznie wyŜej niŜ przyjęto w PROW 2004-2006 
i wynosi 8 ESU. Przejście z grupy gospodarstw o wielkości ekonomicznej 2–4 ESU do 
grupy 4–8 ESU w opinii panelu ekspertów nie zmienia sytuacji ekonomicznej 
i charakteru gospodarstwa, gdyŜ pozostaje gospodarstwem nie zapewniającym 
właściwych dochodów. JednakŜe z analiz przedstawionych w poprzedniej części raportu 
wynika, Ŝe gospodarstwa objęte wsparciem odnotowują wzrost sprzedaŜy oraz produkcji 
co pozwala wyciągnąć wnioski, Ŝe gospodarstwa objęte wsparciem mają (choć 
niewielkie) szanse stać się gospodarstwami Ŝywotnymi ekonomicznie. Jak wynika 
z wniosków rolników, starających się o środki finansowe, gospodarstwa niskotowarowe 
po wykonaniu planu rozwoju ulegną zmianie, ale ich wielkość ekonomiczna wzrośnie 
przeciętnie jedynie do poziomu ok. 4,9 ESU. W większości przypadków będzie jednak 
blisko dolnej granicy tej grupy.  

Na moŜliwość realizacji celów działania negatywnie wpływa niska kwota pomocy, 
w dodatku rozłoŜona na 5 lat. Suma 1250 euro rocznie w zaleŜności od kursu to 4000–
6000 zł. Rolnik otrzymuje więc średnio ok. 25 tys. złotych łącznie w ciągu pięciu lat. Nie 
jest to kwota umoŜliwiająca sfinansowanie powaŜniejszej inwestycji. Dlatego w ramach 
wsparcia rolnicy decydowali się przewaŜnie na niewielkie zakupy inwentarza i/lub 
maszyn rolniczych. Ze 157 objętych badaniem ankietowym (PAPI) uczestniczących 
w programie gospodarstw niskotowarowych 94 (60%) w planie rozwoju gospodarstwa 
przewidziało zakup maszyn i urządzeń, a 68 (43%) zakup zwierząt. Natomiast skala 
sprzedaŜy była w wielu gospodarstwach nadal niewielka. Ze 143 gospodarstw, które 
odpowiedziały na to pytanie, aŜ 93 (65%) osiągnęło w 2008 r. przychody ze sprzedaŜy 
produktów rolnych niŜsze niŜ 20 tys. złotych. Świadczy to o niewielkich efektach 
działania, ale naleŜy pamiętać, Ŝe wciąŜ trwa jego realizacja. 

O tym, Ŝe otrzymujący wsparcie nie planowali większych zmian świadczą równieŜ „cele 
pośrednie”, sformułowane przez nich w planach rozwoju. Ogółem sformułowano 
13 róŜnych grup celów pośrednich (właściciel gospodarstwa ubiegającego się 
o wsparcie mógł podać jeden lub więcej celów pośrednich). Z danych ARiMR wynika, Ŝe 
ponad 44% gospodarstw przewidywało zakup maszyn rolniczych, ok. 30% zakup 
zwierząt, a 10,6% właścicieli gospodarstw zamierzało zakupić lub wydzierŜawić grunty.  

Efektywności jednostkowa działania wspieranie gospodarstw niskotowarowych w 
przeliczeniu na koszt udzielania wsparcia jednemu gospodarstwu wyniosła 2,167 tys. 
euro w okresie trzech lat i była o 820 euro niŜsza w stosunku do pierwotnie załoŜonych 
nakładów i ich efektów rzeczowych (rys. poniŜej). Oznacza to, Ŝe udało się uzyskać 
określony rezultat przy niŜszych jednostkowych nakładach finansowych, a wskaźnik 
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Ejedn.rz był korzystniejszy z punktu widzenia efektywności wykorzystania środków 
finansowych niŜ wskaźnik Ejedn.p. Wydając o ponad 9% mniej zaplanowanych pierwotnie 
środków finansowych udzielono wsparcia o ponad 25% większej od pierwotnie 
zakładanej liczby rolników.  

 

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych:
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Jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić uŜyteczność i trwałość działania, poniewaŜ brak 
jeszcze danych statystycznych, umoŜliwiających przeanalizowanie tej kwestii. Realizacja 
działania przez pierwszą grupę właścicieli gospodarstw, których wnioski o wsparcie 
zostały zaakceptowane, zakończy się w 2010 r., a przez grupę w r. 2011 i dopiero 
wówczas będzie moŜna wykonać pierwsze oceny oparte na danych rzeczywistych. 
Rachunek oparty na danych PROW i wnioskach rolników starających się o wsparcie, 
w makroskali, oparty na materiałach planistycznych jest następujący: zakłada się, Ŝe 
wspierane gospodarstwa zgodnie z planami rozwoju zwiększą swą wielkość 
ekonomiczną przeciętnie o 1,5 ESU (wielkość podana w planach rozwoju). Standardowa 
nadwyŜka bezpośrednia, uzyskana przez wspierane gospodarstwa zwiększy się więc 
przeciętnie o 1800 euro. PoniewaŜ uczestniczące w programie gospodarstwo 
niskotowarowe otrzyma w ciągu pięciu lat pomoc w wysokości 6250 euro „koszt” 
zwiększenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa niskotowarowego o 1 ESU wyniesie 
przeciętnie 4000 euro. Z liczb tych wynika, Ŝe w ciągu niespełna czterech lat ogólna 
kwota wzrostu standardowej nadwyŜki bezpośredniej zrównuje się z otrzymaną pomocą. 
Jest to dość szybki czas zwrotu. Panel ekspertów ocenił, Ŝe przy takich kryteriach 
działanie nie powinno być kontynuowane w przyszłości. Lepsze efekty przyniosłoby 
zaangaŜowanie środków publicznych w inwestycje wspierające konkurencyjność 
większych gospodarstw rolnych.  
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Z planów rozwoju wspieranych gospodarstw niskotowarowych wynika, Ŝe 
w gospodarstwach tych nie nastąpią jednak istotne zmiany zasadniczo zmieniające ich 
pozycję konkurencyjną i siłę ekonomiczną.  

NaleŜy zwrócić uwagę na efekt uboczny wynikający z przepisów, Ŝe korzystający ze 
wsparcia nie mogą w większości przypadków i pod rygorem zwrotu wsparcia, przenosić 
tytułu własności gospodarstwa przez pięć lat od dnia przyznania płatności. PoniewaŜ 
rolnik otrzymuje płatności w ciągu pięciu lat, zobowiązanie to ogranicza swobodę 
dysponowania gospodarstwem.  

 

Ocena działania Wspieranie działalno ści rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW)  

Ze środków działania mogli korzystać rolnicy, uŜytkownicy gospodarstw znajdujących się 
w całości lub częściowo na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 
którzy złoŜyli wnioski o przyznanie pomocy (dopłaty wyrównawczej) i zobowiązali się do: 
(1) przestrzegania zasad zwykłej praktyki rolniczej na terenie całego gospodarstwa, (2) 
prowadzenia działalności rolniczej na wszystkich działkach połoŜonych na obszarze 
ONW przez co najmniej 5 lat od daty otrzymania pierwszej płatności z tytułu 
gospodarowania na obszarze ONW. (3) przestrzegania zakazów stosowania substancji 
o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym w Ŝywieniu zwierząt. 
Po spełnieniu tych warunków otrzymywali dopłaty wyrównawcze w zróŜnicowanej 
wysokości; ich pełna wysokość wahała się od 38 euro/ha (179 zł/ha) w strefie nizinnej 
pierwszej do 68 euro/ha (320 złotych/ha) w strefie górskiej. Dopłaty wyrównawcze były 
zróŜnicowane w zaleŜności od powierzchni gospodarstwa. Gospodarstwa o powierzchni 
do 50 ha włącznie otrzymywały dopłaty w pełnej wysokości. Powierzchnię 
przekraczająca 50 ha objęto dwiema obniŜonymi stawkami; stawki za powierzchnię 
50,01–100 ha obniŜono o 50%, a za powierzchnię 100,01–300 ha o 75%. Powierzchnia 
powyŜej 300 ha nie była objęta dopłatami wyrównawczymi. Dopłaty wypłacano rolnikom 
w złotych w stałej wysokości niezaleŜnej od kursu złoty–euro.  

Tablica 5.1.8. Wspieranie działalno ści rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkac h 
gospodarowania (ONW) – podstawowe wska źniki oceny  

Nazwa wska źnika Warto ść planowana  Wartość rzeczywista  
Liczba beneficjentów ok. 900 000 x 
Powierzchnia (ha) 
         2004 
         2005 
         2006 

9 386 427 
x 
x 
x 

6 902 635,88 1 

6 459 791,82  
7 057 437,65 

7 190 678 ,18 
Środki publiczne (mln euro)  976,8 944,7 

Źródła: Dane Monitoringu MRiRW, sprawozdania ARiMR. 

Przed oceną działania naleŜy stwierdzić, Ŝe nie jest moŜliwe skonstruowanie 
wskaźników ilościowych i wartościowych, umoŜliwiających analizę, czy działanie 
skutecznie, efektywnie i trwale wpływało na zachowanie walorów krajobrazowych 
obszarów wiejskich (Cel 2) oraz na promocję rolnictwa przyjaznego dla środowiska (Cel 
3). Te aspekty analizy mogą mieć tylko charakter opisowy i zostały omówione we 
wcześniejszej części raportu. W takich sytuacjach naleŜy interweniować wcześnie, gdyŜ 
właściwym i tanim rozwiązaniem jest zapewnienie ciągłości rolniczego uŜytkowania 
ziemi i utrzymania Ŝywotności obszarów wiejskich. Dlatego teŜ Cel 2 jest ściśle związany 
z Celem 3, a oba dobrze się uzupełniają. Ich realizację na obszarach ONW wzmacnia 
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przepis, Ŝe rolnik gospodarujący na obszarze ONW i ubiegający się o płatności 
wyrównawcze musiał złoŜyć zobowiązanie, Ŝe będzie przestrzegał zasad zwykłej dobrej 
praktyki rolniczej, czyli, Ŝe będzie prowadził gospodarstwo metodami przyjaznymi dla 
środowiska. Był to warunek konieczny uczestnictwa w systemie dopłat wyrównawczych 
ONW.  

Przytaczane w części środowiskowej niniejszego opracowania wyniki analiz, Ŝe po 
wejściu Polski do UE, czyli w latach 2004–2008 nie tylko zachowano ciągłość rolniczego 
uŜytkowania gruntów, ale równieŜ zlikwidowano znaczną część odłogów. W rezultacie 
w skali Polski udało się zachować, a na niektórych obszarach równieŜ odtworzyć 
krajobraz wiejski (wymienia się zwłaszcza obszary górskie i o specyficznych 
utrudnieniach). Wydaje się, Ŝe ocena skuteczności, efektywności i uŜyteczności 
działania jest łatwa. Jednak, jak stwierdzono w pkt. 4.3.1., nie moŜna poprawy stanu 
wiejskiej przestrzeni przypisać wyłącznie lub przede wszystkim dopłatom 
wyrównawczym ONW. Były one tylko jednym z wielu czynników, które wpłynęły na 
zmianę atmosfery wokół rolnictwa i w rezultacie na decyzje rolników o uprawie części 
odłogowanych gruntów marginalnych i kontynuowaniu rolnictwa na niektórych obszarach 
ONW.  

JednakŜe zasięg działania był mniejszy niŜ zakładano. Opinię taką moŜna sformułować 
porównując dane o powierzchni uŜytków rolnych, która mogła być objęta dopłatami 
wyrównawczymi z tytułu ONW z powierzchnią rzeczywiście nimi objętą. Z danych 
zamieszczonych w tablicy 5.2.5.1 wynika, Ŝe dopłatami, wypłaconymi w 2004 r. objęto 
zaledwie 70% powierzchni uŜytków rolnych, znajdujących się na obszarach ONW. 
Udział gruntów objętych dopłatami wzrósł w 2005 r. do 81%, a w 2006 r. do 82%, ale 
uŜytkownicy nadal nie otrzymywali dopłat PROW (ok. 20% gruntów, których 
powierzchnia wynosiła 1,7 mln ha w ostatnim roku). Oczywiście róŜne były przyczyny 
tego stanu, m.in. nieuregulowana sytuacja własnościowa części gruntów lub uznanie 
przez niektórych rolników, Ŝe nie opłaca się uŜytkować rolniczo posiadanych przez nich 
gruntów odłogowanych, mimo dopłat wyrównawczych.  

O tym, Ŝe dopłaty ONW były tylko instrumentem uzupełniającym, wzmacniającym 
działanie innych, świadczą odpowiedzi rolników na pytanie, zadane w ankiecie PAPI: „ 
Czy planuje Pan/i/ kontynuację uŜytkowania ziemi po zakończeniu wsparcia w ramach 
ONW?” Odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” udzieliło ok. 76% natomiast 
„raczej nie” lub ”zdecydowanie nie” ok. 17%.  

Czynnikiem podstawowym, który zdecydował o zlikwidowaniu części odłogów po wejściu 
Polski do UE była ogólna poprawa koniunktury w rolnictwie oraz moŜliwość poprawy 
sytuacji dochodowej gospodarstw poprzez skorzystanie z róŜnego rodzaju płatności do 
powierzchni gospodarstwa. Rolnicy przekonali się, Ŝe członkostwo w UE nie tylko nie 
jest zagroŜeniem polskiego rolnictwa, ale wręcz przeciwnie stwarza grupie dobrze 
prowadzonych gospodarstw towarowych moŜliwości trwałego rozwoju. Wsparciem, 
skłaniającym do rozwijania produkcji roślinnej były przede wszystkim systemy jednolitej 
płatności obszarowej i płatności uzupełniających, którymi zostali objęci wszyscy rolnicy. 
Oba te systemy miały łącznie znacznie większy wpływ na decyzje rolników, 
gospodarujących na obszarach o niekorzystnych warunkach niŜ otrzymywane przez nich 
dodatkowo dopłaty wyrównawcze ONW ze względu na wyŜsze stawki płatności 
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. W 2008 r. suma jednolitej płatności obszarowej 
i płatności uzupełniającej wynosiła 609 zł/ha lub 719 zł (w przypadku uprawy roślin 
paszowych uprawianych na uŜytkach zielonych). Były to kwoty blisko dwukrotnie wyŜsze 
niŜ stawki dopłaty wyrównawczej z tytułu gospodarowania na obszarach ONW (179 
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zł/ha w strefie nizinnej I 264 zł/ha w strefie nizinnej II i na obszarach ze specyficznymi 
utrudnieniami oraz 320 zł/ha w strefie górskiej).  

Oceniając efektywności jednostkową działania rozumianą jako koszt rzeczowy 
uzyskania załoŜonego efektu naleŜy stwierdzić, Ŝe wyniósł w okresie trzech lat 130 euro 
przeliczeniu na ha i był o 26 euro wyŜszy w stosunku do pierwotnie załoŜonych 
nakładów i ich efektów rzeczowych (rys. poniŜej). Oznacza to, Ŝe określony rezultat 
osiągnięto przy nieco wyŜszych jednostkowych nakładach finansowych, a wskaźnik 
Ejedn.rz był gorszy z punktu widzenia efektywności wykorzystania środków finansowych 
niŜ wskaźnik Ejedn.p. Wydając bowiem o 3% mniej niŜ pierwotnie zaplanowano na 
realizację działania środków finansowych udzielono dopłat do powierzchni o ponad 22% 
mniejszej niŜ pierwotnie załoŜono.  

 

Wspieranie działano ści rolniczej na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW))
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Z przeprowadzonych badań PAPI wynika równieŜ, Ŝe większość rolników, mających 
gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach ONW, nie zrezygnowałaby 
z rolnictwa, gdyby zlikwidowano dopłaty wyrównawcze ONW. Z ekonomicznego punktu 
widzenia zasadność tego działania na tak duŜym obszarze pozostaje zatem dyskusyjna, 
natomiast z punktu widzenia zachowania walorów środowiska ma ono jednoznacznie 
pozytywny wymiar. Celem planistycznym omawianego działania było zachowanie 
ciągłości uŜytkowania rolniczego i ograniczenie odłogowania na obszarach ONW, ale 
z punktu widzenia rolników dopłaty wyrównawcze ONW spełniały równieŜ funkcję 
podtrzymywania dochodów, a zatem identyczną jak jednolite płatności obszarowe 
i płatności uzupełniające. Trwałość oddziaływania tego instrumentu jest zatem związana 
równieŜ z koniunkturą w rolnictwie. Dobra koniunktura będzie przyczyniała się do 
zachowania tych terenów w dobrej kulturze rolnej. 
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Płatności obszarowe, płatności uzupełniające i dopłaty ONW zapewniły nie tylko 
ciągłość uŜytkowania rolniczego na obszarach ONW, ale takŜe spowodowały 
ograniczenie powierzchni odłogów na tych obszarach. Równocześnie z realizacją tego 
celu następowała poprawa wiejskiego krajobrazu oraz upowszechnienie przyjaznych 
środowisku metod prowadzenia gospodarstwa. Występuje równieŜ pełna zgodność 
skutków działania (uŜyteczność) z potrzebami rolnictwa polskiego i regionów wiejskich.  

Ocena działania Wspieranie grup producentów  

Wypłacane grupom pomoc ze środków PROW była przeznaczona na pokrycie kosztów 
załoŜenia i administracyjnych kosztów działania przez 60 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o uznaniu grupy przez organ administracji państwowej. Jej wysokość zaleŜała od 
wartości sprzedaŜy netto produktów, ze względu na które grupa została utworzona. 
W dwóch pierwszych latach pomoc wynosiła rocznie 5% wartości sprzedaŜy do kwoty 
1 mln euro i 2,5% powyŜej tej kwoty. W kolejnych latach relatywne wsparcie malało 
i w ostatnim, piątym roku wynosiło 2% wartości sprzedaŜy netto do kwoty 1 mln euro 
i 1,5% wartości sprzedaŜy powyŜej niej. Ponadto dla kaŜdego r. był ustalony pułap 
wsparcia (100 tys. euro w pierwszym i drugim, 80 tys. euro w trzecim, 60 tys. euro 
w czwartym i 50 tys. euro w piątym roku). Pomoc wypłacano w złotych stanowiących 
równowartość podanych kwot wsparcia w euro.  

Z danych tablicy 5.1.9. wynika, Ŝe działanie Wspieranie grup było nieskuteczne. 
W PROW załoŜono, Ŝe w latach 2004–2006 zostanie zorganizowanych 170 nowych 
grup producentów (wsparcia ze środków PROW nie mogły otrzymać grupy producentów 
powstałe przed 1 maja 2004 r.), które będą mogły otrzymać wsparcie. W latach 2004–
2006 powstało 108 na ogół niewielkich grup producentów, liczących przeciętnie 23 
członków. Grupy mogły składać wnioski o pomoc ze środków do 31 grudnia 2007 r. 
Pomoc otrzymało 79 grup (zgodnie z przepisami grupa producentów moŜe wystąpić 
o pomoc finansową dopiero, gdy ma dokumenty, na podstawie których moŜna ustalić 
wartość sprzedaŜy w pierwszym r.. Między datą wpisania do rejestru a pierwszym 
wsparciem ze środków PROW musi więc upłynąć ponad rok. Stąd m.in. róŜnica między 
liczbą grup wspieranych i zarejestrowanych po 1 maja 2004 r.) Powstałe grupy 
prowadziły znacznie mniej intensywną działalność niŜ zakładano). Liczba grup 
producentów zorganizowanych po 1 maja 2004 r. była o 55% niŜsza od załoŜonej 
natomiast wydano zaledwie 25% zaplanowanych środków publicznych (tablica 5.1.9.).  

Tablica 5.1.9. Wspieranie grup producentów – podsta wowe wska źniki oceny 

Nazwa wska źnika Wartość 
planowana 

Wartość 
rzeczywista 

Liczba grup producentów wpisanych do rejestrów  
z tego w roku: 2001 
                       2002 
                       2003 
                       2004 
                       2005 
                       2006 
                       2007 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

252 
4 
8 

28 
27 
35 
46 

104 
Liczba członków grup producentów. Stan na koniec 2007 x 5892 
Liczba wspieranych grup producentów ok. 170 79 
Liczba członków x  
Środki publiczne (mln euro) 25,4 6,4 

Źródła: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sprawozdania ARiMR. Ekspertyza. Perspektywy rozwoju grup 
producentów do r. 2013. Krajowa Rada Spółdzielcza. Warszawa maj 2008.  
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PoniewaŜ załoŜone w programie cele rzeczowe (liczba wspieranych grup) nie zostały 
osiągnięte, działanie okazało się nieskuteczne. Natomiast grupy producentów dość 
skutecznie realizowały cele sformułowane w części Opis zadań planu. Świadczą o tym 
odpowiedzi członków na pytania postawione w badaniu CATI. Stwierdzili oni, Ŝe 
zorganizowanie grupy i otrzymana ze środków PROW pomoc przyczyniły się, m.in. do: 
(1) poprawy jakości produkcji (83% odpowiedzi „tak”), (2) poprawy standardów 
sprzedawanych produktów („tak” – 83%), (3) poprawy sytuacji finansowej gospodarstw 
(„tak” – 68%), (4) wprowadzenia nowych technologii („tak” – 53%). W mikroskali, 
w przeciwieństwie do makroskali, grupy producentów okazały się rozwiązaniem 
skutecznym. Prawdopodobnie dlatego, na zasadzie efektu demonstracji, z kaŜdym 
rokiem powstaje ich coraz więcej; w rekordowym roku zorganizowano 104 grupy.  

RównieŜ rzeczywista uŜyteczność działania była niŜsza od planowanej. Wprawdzie, jak 
wynika z cytowanych odpowiedzi, zebranych w badaniu CATI, grupy producentów dość 
dobrze funkcjonują na rynkach rolnych, wzmacniając pozycję negocjacyjną rolników nie 
tylko dlatego, Ŝe mają znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną niŜ niezorganizowani 
rolnicy, ale równieŜ dlatego, Ŝe dysponują duŜymi, jednolitymi partiami produktów, 
spełniającymi wymagania odbiorców, a takŜe mają organizacyjne i finansowe moŜliwości 
funkcjonowania na odległych rynkach hurtowych, w tym takŜe zagranicznych. JednakŜe 
jest oczywiste, Ŝe znaczenie i moŜliwości działania grup producentów zaleŜą równieŜ od 
„masy krytycznej”, którą jest liczba rolników zorganizowanych w grupach i udział grup 
w handlu rolnym. W Polsce są to wciąŜ liczby znikome. Według danych na koniec 
2007 r. zaledwie ok. 6 tys. rolników było członkami grup, a wartość produkcji sprzedanej 
netto przez grupy producentów otrzymujące pomoc w latach 2004–2006 grupy 
producentów wyniosła najwyŜej ok. 150 mln złotych rocznie.  

Ocena efektywności jednostkowej działania rozumianej jako koszt rzeczowy uzyskania 
załoŜonego efektu dowodzi, Ŝe rzeczywisty koszt udzielanego wsparcia w przeliczeniu 
na jedną grupę producentów w okresie trzech lat wyniósł 81,013 tys. euro i był o 66,662 
tys. euro niŜszy niŜ pierwotnie zakładano (rys. poniŜej). Oznacza to, Ŝe określony 
rezultat osiągnięto przy znacznie niŜszych jednostkowych nakładach finansowych, 
a wskaźnik Ejedn.rz był znacznie korzystniejszy z punktu widzenia efektywności 
wykorzystania środków finansowych niŜ wskaźnik Ejedn.p. Wprawdzie na realizację 
działania wydano tylko 25% pierwotnie zaplanowanego budŜetu, ale za tę kwotę 
udzielono wsparcia 46% załoŜonej liczby grup producentów rolnych.  
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PowyŜsze rezultaty nie oznaczają jednak wysokiej efektywności udzielanej grupom 
producentów pomocy. Ma ona bowiem charakter pomocy „sztywnej” w tym znaczeniu, 
Ŝe jej wysokość zaleŜy wyłącznie od wartości sprzedaŜy netto produktów, które są 
przedmiotem działalności grup. Jakiekolwiek oszczędności są niemoŜliwe. NiŜsza od 
załoŜonej pomoc w przeliczeniu na jedną grupę świadczy jedynie, Ŝe przeciętna siła 
ekonomiczna załoŜonych grup była dwukrotnie niŜsza od planowanej. Nie moŜna jednak 
wykluczyć, Ŝe niewielka siła ekonomiczna grup producentów wynika ze zrozumiałych 
trudności okresu organizacji i Ŝe wraz z upływem czasu przeciętny potencjał 
ekonomiczny istniejących grup będzie wzrastał. Do takiej opinii skłaniają dane 
statystyczne, z których wynika Ŝe niechęć rolników do organizowania grup producentów 
została w ostatnich latach przełamana przynajmniej w niektórych regionach Polski 
zachodniej (województwa wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, pomorskie 
i opolskie. Nie jest więc wykluczone, Ŝe wprawdzie działanie nie było skuteczne 
i efektywne w krótkim okresie ale przyczyniło się do zmiany opinii rolników o grupach 
producentów i stanowiło „inwestycję na przyszłość”.  

Pytanie o trwałość jest przedwczesne. Nikt nie tworzy nowej organizacji, aby ją 
natychmiast rozwiązać. Dopiero po kilku latach funkcjonowania członkowie mogą 
ocenić, czy dalsze istnienie grupy producentów jest celowe, czy teŜ naleŜy grupę 
rozwiązać. Wydaje się, Ŝe taka decyzja będzie podejmowana najwcześniej po pięciu 
latach od wpisania do rejestru, czyli wówczas, gdy grupa nie będzie juŜ otrzymywała 
środków publicznych na pokrycie kosztów administracyjnych. 

Niewielka skuteczność analizowanego działania wynika nie tylko z niechęci rolników do 
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, ale równieŜ z innych powodów, z których 
najwaŜniejsze były dwa: (1). Niekorzystne zasady opodatkowania dochodów 
uzyskiwanych ze wspólnej działalności, (2). Ograniczone moŜliwości uzyskiwania 
wsparcia finansowego na wspólne inwestycje. Środki z działania „Wspieranie grup 
producentów” mogły być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów organizacji 
i administracyjne. Tymczasem, aby dobrze wykonywać swoje cele, grupy powinny 
dysponować sprzętem umoŜliwiającym przygotowanie produktów do sprzedaŜy, 
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środkami transportu, a takŜe budynkami (przechowalnie, magazyny, pomieszczenia, 
w których przygotowuje się produkty do sprzedaŜy). Brak moŜliwości współfinansowania 
tych inwestycji ze środków publicznych zmniejszał zainteresowanie grupami 
producentów. Własny majątek, zwłaszcza w postaci nieruchomości, wzmacniałby 
trwałość grupy i poczucie wspólnoty interesów jej członków. Wprawdzie grupy 
producentów mogły starać się o środki z działania Modernizacja gospodarstw rolnych 
(jedno z działań SPO Rolny), ale musiały spełniać takie same kryteria dostępu, jak inne 
osoby prawne (m.in. posiadanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie produkcji roślinnej 
lub/i zwierzęcej). Kryteriów tych wiele grup producentów nie spełniało. 

Ocena działania Dostosowanie gospodarstw do standar dów UE  

Ze środków PROW wspierano trzy rodzaje dostosowań: (1). WyposaŜenie gospodarstw 
w urządzenia do składowania nawozów naturalnych (nieprzepuszczalne płyty gnojowe 
i nieprzepuszczalne zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę), (2). WyposaŜenie gospodarstw 
mleczarskich w schładzalniki, dojarki i systemy pojenia oraz doprowadzenie 
pomieszczeń do doju i przechowywania mleka do stanu, w którym będzie moŜliwe 
zapewnienie właściwych warunków higienicznych, (3). WyposaŜenie ferm kur nieśnych 
w klatki, zgodne ze standardami dobrostanu zwierząt. Wsparcie polegało na pokryciu 
kosztów inwestycji, jednak nie mogło być wyŜsze niŜ 25 000 euro rocznie na 
gospodarstwo (maksymalna długość okresu dostosowawczego 2 lata). Wysokość 
pomocy była zryczałtowana i oparta na kosztach standardowych. Jest oczywiste, Ŝe lista 
inwestycji dostosowujących gospodarstwa rolne do standardów UE nie ogranicza się do 
trzech wymienionych działań. Inne inwestycje dostosowujące mogły być 
współfinansowane ze środków z działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych 
(SPO Rolny). 

Tablica 5.1.10 Dostosowanie gospodarstw do standard ów UE – podstawowe wska źniki 
oceny  

Nazwa wska źnika Warto ść 
planowana 
wska źnika 

Wartość 
rzeczywista 
wska źnika 

Liczba beneficjentów (rozumiana jako liczba realizowanych 
schematów) 

66 500 75 092 

z tego: dostosowujących: przechowywanie nawozów 
naturalnych 

x 69 552 

                                         fermy drobiu 44 – 
                                         udój mleka  x 5540 
Środki publiczne (mln euro) 243,4 630,9 

Źródła: Wartości planowane wskaźników – Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wartości rzeczywiste 
wskaźników – Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004 – 2006 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008. ARiMR. Warszawa, 31 marca 2009 r. 

Z danych tablicy 5.1.10. wynika, Ŝe działanie nie było w pełni skuteczne, gdyŜ 
właściciele ferm drobiu, które uzyskały prawo chowu do 31 grudnia 2009 r. kur niosek w 
warunkach niezgodnych ze standardami UE (jeden z wynegocjowanych przez Polskę 
okresów przejściowych) nie zdecydowali się na wymianę klatek w oparciu o środki 
programu. Natomiast dwa pozostałe standardy unijne wprowadzano skutecznie. 
Wprawdzie ze środków działania skorzystało stosunkowo niewielu rolników, 
specjalizujących się w mlecznym chowie bydła, ale gospodarstwa specjalizujące się 
w mlecznym chowie bydła juŜ w latach 90. XX w. mogły korzystać z kredytów 
preferencyjnych na przedsięwzięcia, których realizacja zapewniała pozyskiwanie 
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i przechowywanie mleka zgodnie ze standardami unijnymi. Następnie w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym członkostwo środki na te cele znajdowały się 
w programie SAPARD. Środki działania: Dostosowanie w części finansującej 
wprowadzenie standardów unijnych do gospodarstw mleczarskich zatem przeznaczono 
dla tych, nielicznych gospodarstw, których jeszcze nie zmodernizowano. Z trzech 
standardów finansowanych standardów najwaŜniejszym było zatem właściwe 
składowanie nawozów naturalnych, uregulowane w prawie polskim ustawą o nawozach 
i nawoŜeniu. Środki działania stanowiły waŜną pomoc dla wielu gospodarstw, które były 
zobowiązane ustawą do uporządkowania problemu składowania stałych i płynnych 
nawozów naturalnych do 25 października 2008 r. 

W konkluzji działanie charakteryzowało się duŜą skutecznością, gdyŜ ponad 66 tys. 
gospodarstw wykonało ponad 75 tys. inwestycji, umoŜliwiające prowadzenie produkcji 
rolnej zgodnie ze standardami unijnymi. Spełnione zostało równieŜ kryterium 
uŜyteczności, gdyŜ wykonane urządzenia powodują, Ŝe zmagazynowane nawozy 
naturalne nie zagraŜają środowisku naturalnemu (niewłaściwe ich przechowywanie grozi 
przede wszystkim zanieczyszczeniem wody i powietrza). Bez rozwiązania tego 
problemu nie jest moŜliwe rolnictwo przyjazne środowisku naturalnemu. Spełniony jest 
takŜe warunek trwałości, gdyŜ zainstalowane i wybudowane dzięki środkom PROW 
urządzenia będą wykorzystywane przez wiele lat.  

Ocena efektywności jednostkowej działania rozumianej jako koszt rzeczowy uzyskania 
załoŜonego efektu dowodzi, Ŝe rzeczywisty koszt dostosowania gospodarstwa rolnego 
do standardów UE w okresie trzech lat wyniósł 8,915 tys. euro i był o 5,255 tys. euro 
wyŜszy niŜ pierwotnie zakładano (rys. poniŜej). Oznacza to, Ŝe określony rezultat 
osiągnięto przy znacznie wyŜszych jednostkowych nakładach finansowych, a wskaźnik 
Ejedn.rz był gorszy z punktu widzenia efektywności wykorzystania środków finansowych 
niŜ wskaźnik Ejedn.p Wydając bowiem ponad o blisko 160% więcej niŜ pierwotnie 
zaplanowano na realizację działania środków finansowych udzielono wsparcia 
o niespełna 6% większej grupie beneficjentów niŜ pierwotnie załoŜono.  
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8,915

3,660

5,255

-2

2

6

10

program finansowy
wykonany/Wykonanie

rzeczowe [tys euro/beneficjenta
w ciągu 3 lat]

program finansowy
planowany/Planowanie

rzeczowe [tys euro/beneficjenta
w ciągu 3 lat]

RóŜnica (Plan - Wykonanie)

 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 177 

Natomiast niewątpliwie na etapie programowania działania niewłaściwie oszacowano 
koszty i w konsekwencji wysokość środków publicznych, niezbędnych do wykonania 
programu rzeczowego. Stąd konieczność ich zwiększenia aŜ o blisko 400 mln euro 
(z 243 mln euro do 630 mln euro). Sprawność rzeczywiście zaangaŜowanych środków 
publicznych była więc znacznie niŜsza od załoŜonej.  

Ocena działania Wspieranie przedsi ęwzięć rolno środowiskowych  

Działanie Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych składało się z siedmiu 
przedsięwzięć (w PROW nazwanych pakietami) wymienionych w tablicy 5.1.11. 
Wszystkie pakiety, poza pakietem Rolnictwo zrównowaŜone, miały kilka wariantów, 
których ogółem było 40. Rolnik przystępujący do programu mógł zobowiązać się do 
przestrzegania zasad, sprecyzowanych w jednym, dwóch lub trzech pakietach. 
MoŜliwości łączenia pakietów były szczegółowo określone; niektóre połączenia były 
wykluczone. Ponadto niektóre pakiety mogły być realizowane na obszarze całego kraju, 
a niektóre (rolnictwo zrównowaŜone, utrzymanie łąk ekstensywnych i utrzymanie 
pastwisk ekstensywnych) tylko w określonych regionach (tzw. strefach priorytetowych). 
Uczestniczący w programie rolnik otrzymywał zryczałtowane wsparcie (płatność 
rolnośrodowiskową) w wysokości uzaleŜnionej od wariantu, który realizował. KaŜdy 
wariant był odrębnie wyceniony, przy czym w kalkulacji uwzględniano trzy elementy – 
utracony dochód, koszty poniesione oraz konieczność motywacji finansowej. Stawki 
podstawowe płatności zwiększano o 20%, jeśli pakiety były realizowane na obszarze 
NATURA 2000, a w wypadku pakietu Rolnictwo ekologiczne, realizowanego poza 
obszarem NATURA 20000, równieŜ o 20%, jeśli produkcja zwierzęca była zbilansowana 
z roślinną. Natomiast na obszarach większych niŜ 50 ha rolnicy realizujący pakiety: 
Rolnictwo ekologiczne i Rolnictwo zrównowaŜone, otrzymywali pełne płatności za 
realizację programu na powierzchni 50 ha, natomiast za objęcie programem powierzchni 
powyŜej 50 ha stawki obniŜone. Maksymalne obniŜki odnosiły się do gruntów powyŜej 
300 ha; płatności, jeśli rolnik realizował pakiet Rolnictwo zrównowaŜone otrzymywał 5% 
stawki podstawowej, a pakiet Rolnictwo ekologiczne 10% stawki podstawowej.  

Rolnicy, którzy przystąpili do programu, zobowiązywali się poza przestrzeganiem przez 
5 lat obowiązków, wynikających z programu rolnośrodowiskowego (przede wszystkim 
ścisłego wykonywania zaleceń, wynikających z realizowanej opcji) do prowadzenia 
gospodarstwa zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej na całym obszarze 
gospodarstwa.  

Tablica 5.1.11. Wspieranie przedsi ęwzięć rolno środowiskowych – podstawowe wska źniki 
oceny 

Nazwa wska źnika  Warto ści planowane  Warto ści rzeczywiste  
Liczba gospodarstw objętych programem  ok. 70 000 x 
Powierzchnia objęta programem (ha) 1 200 000 1432 184 
Program finansowy (mln euro) 348,9 208,6 
Źródła: Wartości planowane wskaźników – Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wartości rzeczywiste 
wskaźników – Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004–2006 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008. ARiMR. Warszawa, 31 marca 2009 r. 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 178 

Tablica 5.1.12. Liczba gospodarstw wdra Ŝających poszczególne pakiety, powierzchnia lub 
liczba zwierz ąt obj ętych pakietami i zaanga Ŝowane środki publiczne (w mln euro)  

Powierzchnia /ha/ lub liczba 
zwierz ąt 

Pakiety i (ewentualnie) opcje  Liczba 
pakietów 

planowana obj ęta 
pakietami 

ZaangaŜowane 
środki 

publiczne 
(mln euro) 

1.Rolnictwo ekologiczne 44 483 200 000 414 637a 59,3 
2. Rolnictwo zrównowaŜone 2961 210 000 92 123a 3,0 
3. Ochrona gleb i wód 57 988 759 731a 104,7 
4. Strefy buforowe 171 

570 000 
160a 0,0 

5. Utrzymanie pastwisk 
ekstensywnych 

 
1701 

 
14 597a 

 
1,7 

6. Utrzymanie łąk 
ekstensywnych 

 
17 973 

 
220 000 

 
150 936a 

 
35,1 

Razem ochrona przestrzeni 
rolniczej 

 
122 316 

 
1 236 000 

 
1 117 245a 

 
203,8 

7. Zachowanie lokalnych ras  1078 24 690 24 569b  3,0 
z tego: bydło 237 1060 1637b 0,5 

owce                                        358 22 230 20 135b 1,6 
konie                                            483 1400 2797b 0,9 

Ogółem 126 355 x x 208,3 

Źródło: Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004–2006 w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2008. ARiMR. Warszawa, 31 marca 2009 r. 

Uwagi: a. powierzchnia, b. liczba zwierząt. 

Z tablic 5.1.11. i 5.1.12. wynika, Ŝe ogólny program rzeczowy został zrealizowany 
i przekroczony (programem objęto powierzchnię o ok. 20% większą niŜ planowano, 
nieco większa była równieŜ liczba zwierząt objętych programem ochrony zasobów 
genetycznych). Równocześnie ze środków PROW wydano tylko 60% przewidzianej 
kwoty. Wyjaśnieniem moŜe być późniejsze niŜ załoŜono uruchomienie działania 
i przesunięcie wypłat w czasie. Będą one wypłacane ze środków PROW 2007–2013.  

Z danych tablicy 5.1.12. wynika równieŜ, Ŝe działanie było skuteczne. Objęta ochroną 
programową liczba krów i klaczy zagroŜonych ras była większa, a liczba maciorek bliska 
załoŜonej. Choć program ochrony produkcji roślinnej róŜnił się od zaplanowanego 
niewątpliwie przyczynił się do upowszechnienia systemów produkcji rolniczej 
prowadzonych w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska (przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom wód i erozji gleb) a takŜe ochrony i kształtowania krajobrazu. 
Działanie bezpośrednio oddziaływało na uczestniczące w programie gospodarstwa, 
których właściciele lub dzierŜawcy gospodarowali na powierzchni ok. 8% uŜytków 
rolnych ogółem, natomiast pośrednio wywierało trudny do określenia wpływ na znaczną 
część rolnictwa polskiego (efekt demonstracji), realizując w ten sposób Cel 3 Poprawa 
stanu świadomości ekologicznej społeczności wiejskiej. Ze szczegółowych kalkulacji 
wysokości ryczałtu wynika równieŜ, Ŝe w zasadzie ograniczano się do rekompensaty 
utraconego dochodu i zwrotu kosztów poniesionych natomiast w niewielkim stopniu 
uwzględniano trzeci element – motywację finansową. Nie wydaje się moŜliwe 
osiągnięcie takich samych rezultatów przy uŜyciu mniejszych zasobów finansowych, co 
świadczy, Ŝe posiadane zasoby zostały uŜyte efektywnie. Działanie spełniało takŜe 
kryterium uŜyteczności. Wszystkie trzy sformułowane w PROW cele działania: (1). 
wspieranie systemów produkcji zgodnych z wymogami ochrony środowiska, (2). ochrona 
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz (3). upowszechnianie świadomości 
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ekologicznej są waŜnymi problemami społeczno – gospodarczymi obszarów wiejskich. 
Oczywiście nie zostały one w pełni osiągnięte, gdyŜ naleŜą do tej kategorii celów, 
których nie powinno się nigdy pomijać w programach rozwoju wsi i rolnictwa. Jedynie 
intensywność ich realizacji moŜe być większa lub mniejsza. Natomiast w okresie 
realizacji działania znacznie wzrosła nie tylko świadomość ekologiczna ale równieŜ 
wśród rolników świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i wprowadzania 
systemów rygorystycznie uwzględniających wymagania ochrony środowiska. O zmianie 
nastawienia świadczy m. in. powodzenie działania, zwłaszcza, jeśli się je porówna 
trudnościami realizacji pilotaŜowego programu rolnośrodowiskowego, finansowanego 
z programu SAPARD.  

Efektywności jednostkowa działania wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
w przeliczeniu na ha wyniosła 177 euro w okresie trzech lat i była o 105 euro niŜsza niŜ 
pierwotnie załoŜono (rys. poniŜej). Oznacza to, Ŝe udało się uzyskać określony rezultat 
przy niŜszych jednostkowych nakładach finansowych, a wskaźnik Ejedn.rz był 
korzystniejszy z punktu widzenia efektywności wykorzystania środków finansowych niŜ 
wskaźnik Ejedn.p. Wydając o ponad 40% mniej zaplanowanych pierwotnie środków 
finansowych udzielono wsparcia do powierzchni zaledwie o 5% niŜszej od załoŜonej.  

Wspieranie przedsi ęwzięć rolno środowiskowych: 
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Pozostaje natomiast kwestia trwałości. PoniewaŜ był to pierwszy realizowany w Polsce 
na tak duŜą skalę program rolnośrodowiskowy, który jeszcze nie został zakończony, 
ocena trwałości jego rezultatów byłaby przedwczesna. Rolnik po zakończeniu 
pięcioletniego programu rolnośrodowiskowego nie musi prowadzić gospodarstwa 
zgodnie z zasadami, do których się zobowiązał, przystępując do programu. Z niektórych 
pakietów i wariantów (np. chowu zwierząt ras zagroŜonych, czy utrzymaniu pastwisk 
i łąk ekstensywnych) moŜna się łatwo wycofać i zapewne niektórzy rolnicy podejmą taką 
decyzję. Niewątpliwie jednak realizacja pakietu „Rolnictwo ekologiczne” powinna 
przynieść trwałe rezultaty. Przekształcenie gospodarstwa z prowadzonego metodami 
tradycyjnymi w gospodarstwo ekologiczne jest bowiem procesem, który trwa kilka lat, 
wymaga wiele wysiłku, a takŜe zaangaŜowania finansowego rolnika. NaleŜy więc 
przypuszczać, Ŝe decyzja o tak podstawowej zmianie nie będzie podejmowana 
pochopnie lecz po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw.  
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Ocena działania Zalesianie gruntów rolnych  

Środki działania były przeznaczone na: (1). zalesienie, (2). premię pielęgnacyjną, 
wypłacaną w postaci ryczałtu przez 5 lat od załoŜenia uprawy leśnej oraz (3). premię 
zalesieniową, stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów i wypłacaną przez 20 lat 
od załoŜenia uprawy (jeŜeli właściciel gruntów osiągał ponad 80% dochodów 
z działalności pozarolniczej otrzymywał 25% pełnej premii zalesieniowej).  

Tablica 5.1.13. Zalesianie – podstawowe wska źniki oceny  

Nazwa wska źnika Warto ści planowane Warto ści rzeczywiste 

Powierzchnia zalesiona (ha) 
z tego w roku: 2004 
                       2005 
                       2006 
                       2007 
                       2008 

47 000 
3 000 
9000 
9000 

13 000 
13 000 

39 737 
x 
x 
x 
x 
x 

Środki publiczne (mln euro) 101,8 100,0 

Źródła: Wartość planowana wskaźników– Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wartość rzeczywista – 
Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004–2006 w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2008. ARiMR. Warszawa, 31 marca 2009 r. 

Z tablicy 5.1.13. wynika, Ŝe program nie został w pełni zrealizowany. Do podstawowych 
przyczyn naleŜy zaliczyć: (1). NiŜsze od zakładanego było zainteresowanie rolników 
przekształcaniem gospodarstwa rolnego w gospodarstwo rolno-leśne lub leśno-rolne. 
Okazało się, Ŝe wysokość premii zalesieniowej, która ma być wypłacana przez 20 lat od 
załoŜenia uprawy jako rekompensata utraconego dochodu, nie zawsze stanowiła 
dostateczną zachętę do zalesienia. nie jest wykluczone, Ŝe dochód ze sprzedaŜy 
uprawianych na nawet na słabym gruncie roślin, powiększony o kwotę płatności 
bezpośredniej i dopłatę wyrównawczą ONW, jest wyŜszy niŜ wysokość premii 
zalesieniowej. Ponadto wprawdzie 20 lat jest okresem bardzo długim, ale po tym czasie 
premia zalesieniowa nie będzie wypłacana a ponowne uŜytkowanie rolnicze zalesionego 
gruntu jest praktycznie niemoŜliwe. (2). Trudności administracyjne, zwłaszcza 
w pierwszym okresie realizacji programu. Jednym z dokumentów, które początkowo 
starający się o wsparcie musiał przedłoŜyć w ARiMR, był wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Przepis ten był istotnym utrudnieniem realizacji 
działania ze względu na brak planów zagospodarowania przestrzennego. (Później go 
zmieniono, uznając, Ŝe wystarczy dokument stwierdzający, Ŝe zalesienie działek rolnych 
nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.  

Ocena efektywności jednostkowej działania rozumianej jako koszt rzeczowy zalesienia 
1 ha gruntów dowodzi, Ŝe rzeczywisty koszt realizacji tego działania w okresie trzech lat 
wyniósł 2,517 tys. euro i był o 351 euro wyŜszy niŜ pierwotnie zakładano (rys. poniŜej). 
Oznacza to, Ŝe określony rezultat osiągnięto przy nieco wyŜszych jednostkowych 
nakładach finansowych, a wskaźnik Ejedn.rz był gorszy z punktu widzenia efektywności 
wykorzystania środków finansowych niŜ wskaźnik Ejedn.p Wydając blisko 98% załoŜonego 
pierwotnie budŜetu zalesiono 85% pierwotnie zaplanowanej powierzchni uŜytków 
rolnych. 
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Zalesianie gruntów rolnych: 
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Wydanie niemal wszystkich przewidzianych środków mimo niewykonania programu 
rzeczowego nie świadczy o niŜszej od przewidywanej sprawności działania (wszystkie 
wypłaty były zryczałtowane), lecz o większym od załoŜonego udziale zalesień działek 
o duŜych nachyleniach i obszarów wymagających zabezpieczeń przed zwierzyną. 
Większa od załoŜonej była równieŜ powierzchnia zalesiona droŜszymi drzewami 
liściastymi.  

Ze wszystkich działań programu Zalesianie charakteryzuje się najwyŜszą trwałością, 
zarówno formalną jak i rzeczywistą. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania 
zalesienia przez cały okres pobierania premii zalesieniowej, czyli przez 20 lat. Ponadto 
przekształcenie zalesionej działki, przewaŜnie o niewielkiej wartości rolniczej lub trudnej 
do uprawy ze względu na duŜym nachyleniu, byłoby decyzją nieracjonalną. Jest zatem 
prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, Ŝe zalesiony obszar będzie trwale 
wyłączony z uŜytkowania rolniczego. Bardzo wysoka jest równieŜ uŜyteczność działania. 
Z róŜnych badań wynika, Ŝe w polskich warunkach uŜytkowanie rolnicze najsłabszych 
gruntów, zwłaszcza jako gruntów ornych, jest nieopłacalne. JeŜeli nie istnieją przesłanki 
przemawiające za pozostawieniem dotychczasowego uŜytkowania działki (np. działka 
jest ostoją chronionej fauny, Ŝerowiskiem ptaków albo teŜ miejscem występowania 
chronionej lub rzadkiej flory) zalesienie jest najczęściej najlepszym rozwiązaniem, 
korzystnym dla szeroko rozumianej ochrony środowiska i poprawy krajobrazu 
wiejskiego.  
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5.3. Ocena wpływu PROW 2004–2006 na obszary wiejski e oraz efektywno ści 
programu na poziomie oddziaływania (Cel 2, 3 i 5) 

Wstęp 

Analizując oddziaływanie PROW 2004–2006 na gospodarkę polską i województwa 
trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie kwestie. Po pierwsze relatywną 
wielkość uzyskanych środków finansowych w relacji do PKB i produktów regionalnych 
brutto (PRB). Jest to waŜne, gdyŜ dla oddziaływania programu większe znaczenie ma 
relatywna wartość uzyskanego wsparcia (odniesiona do siły ekonomicznej danej 
gospodarki) niŜ absolutna. Łatwo sobie wyobrazić, Ŝe taka sama kwota wsparcia 
uzyskana przez województwo o niŜszej sile ekonomicznej (niskim PRB) powoduje 
relatywnie większy wpływ (gdyŜ stanowi wyŜszy odsetek jego PRB) niŜ w województwie 
o wyŜszej sile ekonomicznej. Oddziaływanie poszczególnych działań zaleŜało m.in. 
w duŜej mierze od tego, jaki procent PKB i PRB stanowiło. Po drugie, waŜne jest, 
w jakiej formie środki przekazywano w ramach kaŜdego działania (za pomocą jakiego 
instrumentu ekonomicznego). Po trzecie, waŜne jest jakie było faktyczne przeznaczenie 
tych środków (beneficjenci mieli pewną dowolność w wydatkowaniu środków a ich 
decyzje determinowały wpływ na gospodarkę). Te kwestie zdecydowały o kierunku 
efektów ekonomicznych PROW 2004–2006 oraz skali oddziaływania programu. Wnioski 
wynikające z tej części opracowania posłuŜyły modelowaniu ekonomicznemu za 
pomocą modelu równowagi ogólnej (RegPOL), którego wyniki przedstawione są 
w drugiej części opracowania. 

Jak pokazuje tablica 5.3.1. zarówno na poziomie kraju, jak i poszczególnych 
województw fundusze uzyskane z pojedynczych działań stanowiły w większości 
zaledwie niecały procent wojewódzkich PRB. TakŜe na poziomie kraju poszczególne 
działania nie przekraczały jednego procenta PKB. Największe wsparcie na pojedyncze 
działanie na poziomie krajowym wyniosło 0,38% PKB, i było to wsparcie dla ONW, 
a najmniejsze wyniosło 0,003% PKB i było przeznaczone na grupy producentów rolnych. 
Całe wsparcie na PROW 2004–2006 wyniosło w skali kraju zaledwie 1,2% PKB 
(odnosząc do średniorocznego PKB w latach 2004–2006). 

Tablica 5.3.1 Działania jako odsetek PKB i regional nych PRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Na podstawie Monitoringu ARiMR oraz GUS 

Działania / Regiony
Renty 

strukturalne
Gosp. 

Niskotowarowe
Obszary 

ONW
Prog. Rolno-
środowiskowe

Zalesianie
Dostosowanie
do stand. UE

Grupy produ-
centów roln. 

RAZEM 
jako % PRB 

(średni z lat 2004-06)
Ranking

Dolnośląskie 0.15% 0.03% 0.18% 0.07% 0.03% 0.02% 0.00% 0.49% 15
Kujawsko-Pomorskie 0.36% 0.11% 0.43% 0.09% 0.05% 0.96% 0.01% 2.01% 4
Lubelskie 0.55% 0.62% 0.66% 0.21% 0.07% 0.23% 0.00% 2.33% 3
Lubuskie 0.10% 0.04% 0.49% 0.23% 0.07% 0.09% 0.01% 1.03% 9
Łódzkie 0.38% 0.27% 0.47% 0.04% 0.03% 0.29% 0.00% 1.48% 7
Małopolskie 0.12% 0.17% 0.21% 0.04% 0.01% 0.03% 0.00% 0.58% 14
Mazowieckie 0.18% 0.11% 0.34% 0.03% 0.03% 0.24% 0.00% 0.91% 12
Oploskie 0.27% 0.07% 0.14% 0.12% 0.02% 0.10% 0.01% 0.73% 13
Podkarpackie 0.25% 0.25% 0.33% 0.13% 0.07% 0.05% 0.00% 1.09% 8
Podlaskie 0.84% 0.29% 2.20% 0.14% 0.09% 0.95% 0.00% 4.51% 1
Pomorskie 0.12% 0.05% 0.33% 0.13% 0.05% 0.25% 0.00% 0.93% 11
Śląskie 0.04% 0.02% 0.04% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.13% 16
Świętokrzyskie 0.50% 0.66% 0.42% 0.12% 0.05% 0.15% 0.00% 1.90% 5
Warmińsko-Mazurskie 0.28% 0.07% 0.99% 0.20% 0.27% 0.62% 0.00% 2.42% 2
Wielkopolskie 0.21% 0.08% 0.52% 0.10% 0.02% 0.60% 0.01% 1.54% 6
Zachodniopomorskie 0.13% 0.03% 0.42% 0.30% 0.05% 0.10% 0.00% 1.03% 10
Razem jako % PKB 
(średni z lat 2004-06)

0.22% 0.14% 0.38% 0.08% 0.04% 0.25% 0.003% 1.12%
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Mimo iŜ w wartościach absolutnych największe wsparcie uzyskało województwo 
mazowieckie (1,857.33 mln PLN, 0,91% PRB) to relatywnie do swojego PRB największe 
wsparcie uzyskały takie województwa jak podlaskie (4,51% PRB), warmińsko-mazurskie 
(2.42% PRB), lubelskie (2.33% PRB) oraz kujawsko-pomorskie (2,01% PRB) oraz 
świętokrzyskie (1,90% PRB). Najmniejsze relatywnie wsparcie uzyskały województwa 
śląskie (0,13%) i dolnośląskie (0,49%). Zatem wyraźnie spośród województw, które 
zyskały relatywnie największe wsparcie większość była w przewaŜającym stopniu 
wiejska (predominantly rural) oraz w przewaŜającym stopniu rolnicza (predominantly 
agricultural) – rysunek 5.3.1. Z kolei wśród województw, które relatywnie uzyskały 
najmniejsze wsparcie naleŜały do najbardziej miejskich i nierolniczych.  

Rysunek 5.3.1 Typologia wiejsko ści i rolniczo ści województw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zatem na podstawie tych obserwacji moŜemy spodziewać się, Ŝe efekty analizowanych 
działań będą rzędu dziesiątych procenta w skali kraju i w okolicach kilku procent w skali 
poszczególnych województw, co wykazujemy w dalszej części opracowania.  

Jeśli chodzi o charakter działań, to moŜna je podzielić po pierwsze ze względu na 
sposób ich przekazywania a po drugie ze względu na sposób ich wykorzystania. Z 
ekonomicznego punktu widzenia działania PROW 2004–2006 przekazane były w formie 
trzech rodzajów instrumentów: transferów bezpośrednich (renty strukturalne, wsparcie 
dla gospodarstw niskotowarowych, wsparcie dla grup producentów rolnych), subsydiów 
obszarowych (wsparcie dla ONW, programy rolnośrodowiskowe, zalesianie), oraz 
subsydiów inwestycyjnych (dostosowanie do standardów UE). O faktycznym sposobie 
wykorzystania powyŜszych funduszy po części wiemy z Monitoringu a po części z badań 
ankietowych (PAPI) przeprowadzonych z beneficjentami programu. W ankietach 
beneficjenci zostali poproszeni o przedstawienie struktury wydatków w ramach 
pozyskanych działań według ośmiu kategorii wydatków: 1) wydatki na utrzymanie domu 
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i rodziny (konsumpcyjne), 2) wydatki na wypoczynek i sport, 3) wydatki na edukację 
i szkolenia własne, 4) inwestycje w gospodarstwie rolnym, 5) zakup paliwa, nawozów 
i innych środków obrotowych, 6) spłatę zobowiązań finansowych, 7) oszczędności 
i 8) inne – rysunek 5.3.2.  

Rysunek 5.3.2 Struktura faktycznych wydatków benefi cjentów wybranych działa ń PROW 
2004–2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Badania PAPI 

W przypadku rent strukturalnych, beneficjenci mogli wydać pozyskane fundusze na 
dowolny cel i z badań ankietowych wynika, Ŝe zdecydowaną większość tych środków 
(83%) przeznaczali na konsumpcję (tj. wydatki na utrzymanie domu i rodziny). 
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W przypadku wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych, największą część 
pozyskanych środków tj. 64% wsparcia w ramach tego działania beneficjenci 
przeznaczali na inwestycje. Na podstawie danych z Monitoringu, mówiących 
o deklaracjach beneficjentów co do kierunku przeznaczenia funduszy w tym działaniu, 
moŜemy wnosić, Ŝe inwestycje te polegały głównie na zakupie maszyn rolniczych (46% 
środków przeznaczonych na inwestycje), zwierząt gospodarskich (29% środków 
przeznaczonych na inwestycje) oraz zakupie bądź dzierŜawie gruntów rolnych (12% 
środków przeznaczonych na inwestycje). Drugą co do waŜności kategorią wydatków 
w ramach tego działania były wydatki na środki obrotowe stanowiące 23% wydatków. 
Beneficjenci wsparcia dla ONW w pierwszej kolejności przeznaczali pozyskane 
fundusze na środki obrotowe (paliwo, nawozy, etc.) – stanowiły one 46% wydatków. 
W dalszej kolejności środki z tego działania przeznaczali na inwestycje (34%) oraz 
konsumpcję bieŜącą (10%). W przypadku programów rolnośrodowiskowych inwestycje 
i zakup środków obrotowych obejmowały odpowiednio 44% oraz 37% pozyskanych 
funduszy w ramach tego działania. Z Monitoringu ARiMR wiemy, Ŝe większość z tych 
inwestycji i wydatków przeznaczonych została na ochronę gleb i wód oraz utrzymanie 
łąk ekstensywnych. Część środków z tego działania beneficjenci byli wstanie 
przeznaczyć teŜ na konsumpcje bieŜącą (10%). Nieco bardziej rozproszoną strukturę 
przedstawiają środki wydatkowane przez beneficjentów w ramach działania zalesianie 
gruntów rolnych, gdzie 30% przeznaczono na inwestycje, 24% na środki obrotowe, 22% 
na inne kategorie wydatków, wśród których ankietowani najczęściej wymieniali koszt 
sadzonek, pielęgnację obszarów zalesionych i robociznę, a resztę na konsumpcję. 
W przypadku dostosowania do standardów UE, z konstrukcji działania jednoznacznie 
wynika, Ŝe pozyskane fundusze rolnicy w 100% wydatkowali na inwestycje, które 
związane były z przechowywaniem nawozów naturalnych (Schemat 1) oraz zakupem 
maszyn podnoszących standard produkcji mleka (Schemat 2). W przypadku grup 
producentów rolnych, całość finansowania przeznaczona była na pokrycie kosztów 
związanych z załoŜeniem i funkcjonowaniem grupy.  

Tak więc do modelowania wpływu działań na gospodarkę przyjęliśmy następujące 
załoŜenia upraszczające. Renty strukturalne są transferem bezpośrednim (TB) w 94% 
przeznaczonym na konsumpcję (83% deklarowana konsumpcja plus 11% deklarowane 
wydatki na usługi typu wypoczynek, itp.) w 6% na inwestycje (rozproszone wg wag 
przyjętych do obliczania wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych). Wsparcie dla 
gospodarstw niskotowarowych jest w modelu transferem bezpośrednim (TB) w 64% 
wydatkowanym na inwestycje (w tym 46% w przetwórstwo przemysłowe, maszyny dla 
rolnictwa i leśnictwa19 a pozostałe w zwierzęta Ŝywe20), w 23% wydatkowanym na usługi 
w zakresie sprzedaŜy detalicznej środków obrotowych w tym głównie paliw21 
i w pozostałej części na konsumpcję (rozproszoną według koszyka przyjętego do 
obliczania wskaźnika cen towarów i usług). Wsparcie dla ONW jest subsydium 
obszarowym (SO) wydatkowanym w 46% na środki obrotowe (zakładamy jak 
poprzednio, Ŝe są to głównie paliwa), w 34% wydatki inwestycyjne (rozproszone według 
koszyka nakładów inwestycyjnych) i pozostała reszta na konsumpcję (rozproszoną 
według koszyka dóbr konsumpcyjnych). Działanie rolnośrodowiskowe jest w naszym 
modelu subsydium obszarowym (SO) w 44% wydatkowanym na inwestycje, w 37% na 
środki obrotowe oraz reszta na konsumpcję. Działanie zalesianie, teŜ jest subsydium 

                                                
19 Według klasyfikacji PKD jest to Podsekcja DK 29.3 
20 Według klasyfikacji PKD jest to Sekcja A 01.2 
21 Według klasyfikacji PKD jest to  Sekcja G 50. Zakładamy, Ŝe paliwa były głównym składnikiem 
środków obrotowych na które gospodarstwa deklarowały swoje wydatki. 
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obszarowym (SO), w którym na inwestycje przeznaczono 30%, na środki obrotowe 46% 
i na konsumpcję 14% środków. Dostosowanie do standardów UE jest subsydium 
inwestycyjnym (SI), finansującym inwestycję w 100%. Z tego 96% stanowi subsydium w 
sektorze budowlanym (gdyŜ taką część stanowiły dostosowania w zakresie 
przechowywania nawozów naturalnych, które związane były z budowami) a w 4% 
subsydium w inwestycje maszynowe dla rolnictwa i leśnictwa (gdyŜ taką część stanowiły 
dostosowania do wymagań weterynaryjnych dla mleka, związane głównie z zakupem 
maszyn). Wsparcie dla grup producentów rolnych przekazane było w formie transferów 
bezpośrednich (TB), w całości przeznaczone na pokrycie kosztów załoŜenia 
i funkcjonowania grupy (tj. wydatki w sektorze usług związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej). Poczynione załoŜenia podsumowane zostały w tablicy 5.3.2. 

Tablica 5.3.2. Zało Ŝenia przyj ęte do modelowania działa ń PROW 2004–2006 

 Rodzaj instrumentu  
ekonomicznego 

Sposób  
przeznaczenia 

1. RENTY STRUKTURALNE Transfer bezpośredni (TB) 94% konsumpcja (w tym usługi), 
6% inwestycje 

2. GOSP. NISKOTOWAROWE Transfer bezpośredni (TB) 64% inwestycje, 23% środki 
obrotowe, 13% konsumpcja. 

3. OBSZARY ONW Subsydium obszarowe (SO) 34% inwestycje, 46% środki 
obrotowe, 20% konsumpcja. 

4. PROGRAMY 
ROLNOŚRODOWISKOWE 

Subsydium obszarowe (SO) 44% inwestycje, 37% środki 
obrotowe, 19% konsumpcja 

5. ZALESIANIE Subsydium obszarowe (SO) 30% inwestycje, 46% środki 
obrotowe, 14% konsumpcja 

6. DOSTOSOWANIE DO UE Subsydium inwestycyjne (SI)  
100% inwestycje 
(96% w budownictwo i 4% 
w maszyny) 

7. GRUPY PRODUCENTÓW 
ROLNYCH 

Transfer bezpośredni (TB) 
uzaleŜniony od wielkości 
produkcji całej grupy. 

 100% usługi związane 
z działalnością gospodarczą 

Źródło: opracowanie własne 

Jaki był wpływ ekonomiczny PROW 2004–2006 na gospod arkę krajow ą 
i województwa? 

PROW 2004–2006 miał generalnie dość pozytywny wpływ na rozwój gospodarki 
polskiej. Wszystkie działania programu razem przyczyniły się do skumulowanego 
wzrostu gospodarczego rzędu 1,4% – rysunek 5.3.3. Działania niejednakowo 
przyczyniały się do tego wzrostu, ich wpływ zaleŜał bowiem od ich charakteru (udział 
inwestycji, konsumpcji i innych kategorii) oraz wielkości wydatkowanych funduszy 
(w relacji do PKB). Największy wpływ na wzrost miały zatem działania o charakterze 
inwestycyjnym (lub z przewagą wydatków inwestycyjnych), do których naleŜały 
dostosowania do standardów UE oraz wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych. 
Pozostałe działania miały duŜo mniejszy wpływ (rysunek 5.3.4.). 
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Rysunek 5.3.3. Oddziaływanie PROW 2004–2006 na zmie nne makroekonomiczne, 
(skumulowane, długookresowe, zmiany w %) 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL  

Rysunek 5.3.4. Wpływ poszczególnych działa ń PROW 2004–2006 na wzrost gospodarczy 
(skumulowany, długookresowy, zmiana w %) 
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Źródło: Wyniki modelu RegPOL  

Wzrost gospodarczy na skutek PROW 2004–2006 był zróŜnicowany regionalnie. 
W pierwszej kolejności największy wzrost ekonomiczny na skutek oddziaływania PROW 
2004–2006 zyskały takie województwa jak: podlaskie (2,2%), kujawsko-pomorskie 
(1,6%), warmińsko-mazurskie (1,2%), wielkopolskie (0,7%) i łódzkie (0,6%) a najmniej 
śląskie i dolnośląskie – rysunek 5.3.5. (C.5-1).  

Dochody realne ludności wiejskiej na skutek PROW 2004–2006 wzrosły średnio o ok. 
3,5%. Zdecydowanie najbardziej do tego wzrostu przyczyniło się wsparcie dla ONW, 
renty strukturalne, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych i dostosowania do 
standardów UE. W ujęciu regionalnym dochody realne ludności wiejskiej najbardziej 
wzrosły w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskiem, kujawsko-pomorskiem, lubelskim, 
łódzkim i świętokrzyskim. Zdecydowanie najmniej wzrosły w dolnośląskim i śląskim – 
rysunek 5.3.6. (C.5-2).  
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Rysunek 5.3.5. Regionalne zró Ŝnicowanie wzrostu gospodarczego województw na skute k 
oddziaływania PROW 2004–2006 (skumulowany, długookr esowy, zmiany w %) 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL  

Rysunek 5.3.6. Regionalne zró Ŝnicowanie wzrostu dochodów realnych ludno ści wiejskiej 
na skutek oddziaływania PROW 2004–2006 (skumulowany , długookresowy, zmiany w %) 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL  

Zatrudnienie ludności wiejskiej wzrosło średnio w kraju na skutek PROW 2004–2006 o 
prawie jeden procent. Największy wpływ na ten wzrost miały działania, w których 
przewaŜały inwestycje, gdyŜ te dodatkowo stymulowały większe efekty mnoŜnikowe. 
Największy wzrost zanotowało województwo podlaskie (3,4%), województwo 
warmińsko-mazurskie (1,9%) oraz kujawsko-pomorskie (1,3%). Zatrudnienie to wzrosło 
głównie w sektorze budowlanym (ok.0,35%) oraz energetycznym (0,2%) i było głównie 
wynikiem wzmoŜonego popytu inwestycyjnego w wyniku realizacji działań PROW 2004–
2006. Bardziej szczegółowo wpływ programu na zatrudnienie omawiamy dalej przy 
okazji pytania B.P.2. 

0.0

0.5
1.0

1.5
2.0

2.5

D
ol

no
śl
ąs

ki
e

K
uj

aw
sk

o-
po

m
or

sk
ie

Lu
be

ls
ki

e

Lu
bu

sk
ie

Łó
dz

ki
e

M
ał

op
ol

sk
ie

M
az

ow
ie

ck
ie

O
po

ls
ki

e

P
od

ka
rp

ac
ki

e

P
od

la
sk

ie

P
om

or
sk

ie

Ś
lą

sk
ie

Ś
w

ię
to

kr
zy

sk
ie

W
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

W
ie

lk
op

ol
sk

ie

Z
ac

ho
dn

io
po

m
or

sk
ie

w
 %

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0

D
ol

no
śl
ą
sk

ie

K
uj

aw
sk

o-
po

m
or

sk
ie

Lu
be

ls
ki

e

Lu
bu

sk
ie

Łó
dz

ki
e

M
ał

op
ol

sk
ie

M
az

ow
ie

ck
ie

O
po

ls
ki

e

P
od

ka
rp

ac
ki

e

P
od

la
sk

ie

P
om

or
sk

ie

Ś
lą

sk
ie

Ś
w

ię
to

kr
zy

sk
ie

W
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

W
ie

lk
op

ol
sk

ie

Z
ac

ho
dn

io
po

m
or

sk
ie

w
 %



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 189 

PROW 2004–2006, mimo Ŝe korzystnie wpływał na zwiększenie zatrudnienia ludności 
wiejskiej to jednak prawie nie miał wpływu na bezrobocie. Skumulowany wpływ PROW 
2004–2006 na spadek stopy bezrobocia wyniósł zaledwie 0.1%. Spośród wszystkich 
działań najwięcej do spadku bezrobocia przyczyniały się takie działania jak 
dostosowanie do standardów UE (ze względu na duŜe efekty mnoŜnikowe, które 
opisane są przy okazji pytania B.P.6), wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, 
następnie wsparcie dla ONW i renty strukturalne. Pozostałe działania nie miały prawie 
wpływu bądź to ze względu na swój charakter (zalesianie, programy rolnośrodowiskowe) 
bądź ze względu na bardzo małą skalę wsparcia (grupy producentów rolnych).  

Wpływ poszczególnych działań PROW 2004–2006 na inflację jest zróŜnicowany – 
rysunek 5.3.7. Generalnie działania o przewadze inwestycji (dostosowania do UE 
i WGN) wpływają na obniŜenie inflacji dóbr konsumpcyjnych (ze względu na 
przesunięcie wydatków z konsumpcji na inwestycje) natomiast działania o wydatkach 
rozproszonych na dobra i usługi konsumpcyjne stwarzały pewną presję inflacyjną (np. 
szczególnie wsparcie dla ONW i renty strukturalne). Jednak wypadkowa wpływu 
wszystkich działań była pozytywna tzn. PROW 2004–2006 w długim okresie nie stwarzał 
presji inflacyjnej.  Nie oznacza to, Ŝe PROW 2004–2006 nie przyczyniał się do wzrostu 
cen. W istocie miał on pewien udział we wzroście cen dóbr inwestycyjnych (szczególnie 
materiałów budowlanych, usług transportowych, etc) oraz we wzroście cen ziemi. 

 

Rysunek 5.3.7. Wpływ poszczególnych działa ń PROW 2004–2006 na inflacj ę 
(skumulowany, długookresowy, zmiana w %) 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL  
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Rysunek 5.3.8. Migracja netto (przypływ minus odpły w) w osobach 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL  

Wpływ PROW 2004–2006 na migracje był w skali kraju nieistotny. Patrząc jednak na 
migracje netto liczoną w liczbach osób, da się zauwaŜyć tendencję, Ŝe województwa 
bardziej wiejskie i rolnicze (n.p. podlaskie, lubelskie, etc.) zyskiwały ludność na skutek 
programu kosztem województw relatywnie mniej rolniczych i bardziej miejskich (śląskie, 
mazowieckie, dolnośląskie) – rysunek 5.3.8. (C.5-3). 

Na podstawie uzyskanych wyników z modelu moŜna się pokusić o uproszczone 
porównania skuteczności i efektywności poszczególnych działań PROW 2004–2006 na 
poziomie oddziaływania. MoŜna przyjąć, Ŝe uzyskany wzrost ekonomiczny na skutek 
kaŜdego działania jest miarą skuteczności (planowanym efektem PROW 2004–2006 był 
rozwój a wiec czym był on większy tym w większym stopniu osiągnięto zakładany cel – 
działanie było skuteczniejsze z ekonomicznego punktu widzenia). Przyjmijmy teŜ, Ŝe 
kosztem uzyskania rozwoju była suma płatności zrealizowanych w ramach kaŜdego 
działania (bez tych nakładów nie uzyskano by wyników). Zatem moŜemy stworzyć prosty 
ranking skuteczności i efektywności działań na poziomie oddziaływania, jak pokazuje 
tablica 5.3.3.  

Tablica 5.3.3. Ranking skuteczno ści i efektywno ści działa ń na poziomie oddziaływania  

Wyszczególnienie RS WGN ONW PR Ś ZGR DSU GPR 

A. wynik (wzrost gospodarczy 
uzyskany z PROW)  

0.07% 0.46% 0.07% 0.03% 0.01% 0.73% 0.001% 

B. koszt (fundusze z działań PROW 
w relacji do PKB) 0.22% 0.14% 0.38% 0.08% 0.04% 0.25% 0.003% 

C. Wskaźnik wyników do kosztów 
(A/B) 0.32 3.29 0.19 0.33 0.30 2.89 0.60 

Ranking skuteczno ści  
(w oparciu o A) 4 2 3 5 6 1 7 

Ranking efektywno ści  
(w oparciu o C) 5 1 7 4 6 2 3 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL  
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Do najskuteczniejszych działań (takich, które powodowały największy wzrost 
gospodarczy) naleŜały dostosowania do standardów UE i wsparcie dla gospodarstw 
niskotowarowych (co moŜna wyjaśnić ich inwestycyjnym charakterem) oraz wsparcie dla 
ONW (co moŜna wyjaśnić największą pulą środków przeznaczonych na to działanie). 
Trzeba zauwaŜyć, Ŝe skuteczność działań pod względem ekonomicznym nie decyduje 
o ich skuteczności w realizacji innych celów, poza ekonomicznych, do jakich mogły być 
powołane (np. w przypadku DSU i ONW o skuteczności w ochronie środowiska).  

Jeśli uzyskane efekty ekonomiczne (tj. wzrost gospodarczy uzyskany dzięki kolejnym 
działaniom) odniesiemy do poniesionych nakładów (tj. płatności zrealizowanych 
w kaŜdym działaniu) to ranking działań wygląda inaczej. Do najbardziej efektywnych 
działań pod względem ekonomicznym naleŜą wsparcie dla gospodarstw 
niskotowarowych, dostosowania do standardów oraz wsparcie dla grup producentów 
rolnych. Ten ostatni przykład pokazuje, Ŝe nawet niewielkie fundusze mogą przynieść 
relatywnie duŜy zwrot, czyli być efektywnie wydane. 

Interpretując wyniki modelu trzeba zachować bardzo duŜą ostroŜność, gdyŜ przyjęto 
w nim szereg upraszczających załoŜeń (bardziej szczegółowy opis modelu zawiera 
Raport Metodologiczny). Jednak moŜna się pokusić o następujące ogólne wnioski.  

Wpływ PROW 2004–2006 na gospodarkę Polski, chociaŜ był nieduŜy to jednak ogólnie 
pozytywny. Program przyczynił się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia dochodów 
ludności wiejskiej i zwiększenia zatrudnienia ludności wiejskiej nie powodując przy tym 
presji inflacyjnej i stwarzając zachętę do pozostania w bardziej wiejsko-rolniczych 
obszarach Polski.  

Najbardziej pozytywny wpływ na rozwój gospodarki miały działania, które w największym 
stopniu koncentrowały się na inwestycjach. Te z kolei najlepiej moŜna było osiągnąć 
poprzez działania jednoznacznie sformułowane jako subsydia inwestycyjne, z kolei 
transfery bezpośrednie i subsydia obszarowe charakteryzowały się większą swobodą 
wydatkowania i stąd tylko w ograniczonym stopniu miały charakter inwestycyjny. 
Ponadto inwestycje te były bardziej rozproszone sektorowo. 

Działania charakteryzowały się róŜną skutecznością i efektywnością. Do najbardziej 
skutecznych (czyli powodujących największy wzrost gospodarczy) naleŜały DSU, WGN 
i ONW. Z kolei największe efekty ekonomiczne w stosunku do poniesionych nakładów 
przyniosły kolejno WGN, DSU i GPR. Na te ostatnie nakłady, choć były minimalne, to 
przyniosły stosunkowo duŜy zwrot w postaci wzrostu gospodarczego.  

Jeśli chodzi o zróŜnicowanie regionalne, najwięcej na PROW 2004–2006 zyskały 
województwa: podlaskie (znacząco wiejskie – przewaŜająco rolnicze), kujawsko-
pomorskie (znacząco wiejskie – znacząco rolnicze), warmińsko-mazurskie 
(przewaŜająco wiejskie – znacząco rolnicze), łódzkie (znacząco wiejskie – przewaŜająco 
rolnicze) i świętokrzyskie (przewaŜająco wiejskie – przewaŜająco rolnicze). Zatem 
najwięcej zyskały województwa przewaŜająco lub znacząco wiejskie i przewaŜająco lub 
znacząco rolnicze. Były to najskuteczniejsze województwa, co nie oznacza, Ŝe 
najbardziej efektywne.  

Po analizie makroekonomicznego oddziaływania PROW 2004–2006 przechodzimy 
następnie do bardziej mikroekonomicznego spojrzenia na program i analizę wpływu 
PROW 2004–2006 na: populację wiejską, na zatrudnienie rolnicze i pozarolnicze, 
dochody ludności wiejskiej i urynkowienie.  
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W jakim stopniu program wpłyn ął na poziom populacji wiejskiej i na jej 
stabilizacj ę? (P.B.1) 

PROW 2004–2006 w pewnej mierze miał zatrzymać ludzi młodych na wsi, m.in. dlatego, 
Ŝe „[w] okresie przystosowań do nowych warunków działania (członkostwo w UE) rolnicy 
młodzi są bardziej skłonni podejmować ryzyko i wyzwania wynikające z nowej sytuacji 
niŜ rolnicy starsi” (jw. s. 14). Ponadto, był nastawiony na stabilizację populacji wiejskiej – 
zapobieganie procesom depopulacyjnym. Procesy te są niebezpieczne, gdyŜ 
depopulacja następuje wybiórczo. Migrują w pierwszej kolejności ludzie młodzi i kobiety, 
co prowadzi do braku siły roboczej i dzieci, w konsekwencji zapaści ekonomicznej 
i zahamowania rozwoju tych obszarów (bardziej szczegółowy mechanizm procesów 
depopulacyjnych przeanalizował Rosner 2002 i 200722). 

W 2004 r. liczba ludności kraju wynosiła 38 191 tys. i do końca 2006 r. zmniejszyła się 
do 38 125 tys. a więc 65 tys. W tym samym czasie na wsi wystąpił przyrost liczby 
mieszkańców o z 14 677 tys. do 14 756 tys. Oznacza to przyrost liczby mieszkańców 
wsi o 79 tys.  W wymiarze procentowym udział ludności wiejskiej zwiększył się w tym 
czasie z 38,4 do 38,7 %, a więc o 0,3 punktu procentowego (tablica 5.3.2.1.1). Przyrost 
ten był wynikiem przede wszystkim dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda 
migracji. Warto przy tym dodać, Ŝe saldo migracji zagranicznych (rejestrowanych przez 
statystykę) było dla wsi ujemne, jednak wielokrotnie niŜsze niŜ dodatnie dla obszarów 
wiejskich saldo migracji wewnętrznych w przekroju wieś – miasto.  

Przed rozpoczęciem programu PROW 2004–2006 „udział ludności wiejskiej (według 
województw) zróŜnicowany [był] regionalnie od 20,9% w województwie śląskim do 
59,5% w województwie podkarpackim” (PROW 2004–2006, s. 9). RóŜnica między 
najbardziej i najmniej wiejskim23 województwem wynosiła 38,6 punktu procentowego, a 
w trakcie jego trwania zmniejszyła się do 38,0 punktu procentowego. Ogólnie moŜna 
więc powiedzieć, Ŝe pod tym względem zróŜnicowanie regionalne uległo, choć 
niewielkiemu, zmniejszeniu. 

Ogólnie moŜna równieŜ stwierdzić, Ŝe w okresie wdraŜania PROW 2004–2006 nastąpiła 
nie tylko stabilizacja liczby ludności wiejskiej, ale nawet jej niewielki wzrost. Co więcej, 
działo się to w okresie, kiedy ogólna liczba ludności kraju wykazywała tendencję do 
zmniejszania się. Ponadto zmniejszyło (w niewielkim stopniu) się zróŜnicowanie 
województw pod względem udziału ludności wiejskiej. Skala tych zmian nie jest duŜa, 
jednak w przypadku zmian ludnościowych oczekiwanie większych zmian w krótkim 
rozpatrywanym okresie byłoby nieuzasadnione. W tej sytuacji trzeba uznać, Ŝe cel – 
stabilizacja populacji wiejskiej – został osiągnięty, ponadto wystąpiły niewielkie efekty 
o charakterze wzrostu spójności w układzie przestrzennym „wiejskości” regionów. 

                                                
22 Rosner, A., Ed. (2002). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Warszawa, IRWiR 
PAN. 
Rosner, A., Ed. (2007b). ZróŜnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 
wiejskich a zróŜnicowanie dynamiki przemian. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa, 
IRWiR PAN. 
23 Przez „wiejskość” regionu rozumie się tu udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności 
regionu. 
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Tablica 5.3.4. Ludno ść według województw 31 XII 2006 i udział ludno ści wiejskiej w %  

 Ogółem Miasta Wie ś Udział ludno ści wiejskiej2006 

Ogółem 38 125.48 23 368.9  14 756.6  38.7 

Dolnośląskie 2882.3 2042.7 839.7 29.1 

Kujawsko-pomorskie 2066.4 1267.3 799.1 38.7 

Lubelskie 2172.8 1013.0 1159.7 53.4 

Lubuskie 1008.5 645.6 363.0 36.0 

Łódzkie 2566.2 1657.3 908.9 35.4 

Małopolskie 3271.2 1618.1 1653.1 50.5 

Mazowieckie 5171.7 3346.7 1825.0 35.3 

Opolskie 1041.9 547.8 494.1 47.4 

Podkarpackie 2097.6 849.9 1247.6 59.5 

Podlaskie 1196.1 711.6 484.5 40.5 

Pomorskie 2203.6 1477.3 726.3 33.0 

Śląskie 4669.1 3666.1 1003.1 21.5 

Świętokrzyskie 1279.8 579.8 700.0 54.7 

Warmińsko-mazurskie 1426.9 855.9 570.9 40.0 

Wielkopolskie 3378.5 1921.5 1457.0 43.1 

Zachodniopomorskie 1692.8 1168.3 524.6 31.0 

Źródło: Rocznik Demograficzny 2007 

 

Analiza struktury wiekowej beneficjentów programu PROW 2004–2006 musi być 
poprzedzona informacją o ogólnych strukturach demograficznych ludności wiejskiej, jej 
determinantach i obecnych procesach. Najkrócej kwestie te pozwala analizować tzw. 
piramida wieku populacji wiejskiej (rysunek 5.3.9.) 

Na strukturę populacji wiejskiej w Polsce jednoczesny wpływ ma kilka czynników: 

1. stopień zaawansowania procesów tzw. pierwszego przejścia 
demograficznego, a zwłaszcza zmiany dzietności kobiet. Z tego górna część 
piramidy wieku wykazuje cechy piramidy progresywnej, a dolna – 
regresywnej;  

2. falowanie demograficzne, a więc naprzemiennie występujące wyŜe i niŜe 
demograficzne, z których najsilniejszym był wyŜ demograficzny po II wojnie 
światowej; 

3. intensywne migracje ze wsi do miast w latach siedemdziesiątych 
charakteryzujące się silnymi mechanizmami selekcji. Migracje te wystąpiły 
w okresie, w którym najwyŜsze natęŜenia migracyjne występowały 
w rocznikach 24–34 lata, w których znajdowała się generacja wyŜu 
powojennego. 
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Rysunek 5.3.9. Struktura ludno ści wiejskiej w Polsce 2008 r. a według płci i wieku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Kolorem zielonym zaznaczono nadwyŜkę męŜczyzn nad kobietami (w młodszych grupach wieku) i kobiet nad 
męŜczyznami (w grupach starszych) 

Źródło: Opracowanie niepublikowane autorstwa Moniki Stanny na podstawie danych GUS. 

 

Rysunek 5.3.10. Struktura wieku kieruj ących gospodarstwami rolnymi oraz beneficjentów 
programu PROW 2004–2006. 

 
Źródło: Dane z Monitoring ARiMR oraz GUS – Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. 

Specyfika struktury według płci i wieku odbiła się na strukturze beneficjentów programu, 
a zwłaszcza na bardzo wysokim udziale zarówno kierowników gospodarstw, jak 
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i beneficjentów w grupie 51–59 lat, jednak istotne jest to, Ŝe obie struktury są bardzo 
zbliŜone (rysunek 5.3.10.).  

Porównanie struktury wieku „kierowników gospodarstw rolnych” (według nomenklatury 
GUS) ze strukturą wieku beneficjentów pokazuje, Ŝe w ramach całego programu ze 
wsparcia skorzystali w nieco większym stopniu „kierownicy” w młodszym wieku. 
Tendencja ta jest jednak słaba, więc ogólnie uznać moŜna, Ŝe realizacja programu 
przyczyniła się do zachowania ukształtowanej wcześniej, zrównowaŜonej struktury 
wieku osób kierujących gospodarstwami rolnymi. Odstępstwem od tego zrównowaŜenia 
było pewne faworyzowanie przemian pokoleniowych w polskim rolnictwie oraz efekt 
większej skłonności do innowacji rolników młodych w zetknięciu z celami PROW 2004–
2006, a w konsekwencji większe ich zainteresowanie proponowanymi przez program 
rozwiązaniami.  

RównieŜ dane w układzie regionalnym potwierdzają daleko idącą zbieŜność struktur 
wieku kierowników gospodarstw i beneficjentów programu – tablica 5.3.5. (B.P.1-1.1 
i B.P.1-1.2). 

Nieco większy udział młodych kierowników gospodarstw w dostępie do środków 
programu okazuje się tendencją występującą we wszystkich województwach, jednak 
w większości relatywnie słabą. W grupie wieku 21–30 lat róŜnica między procentowym 
udziałem kierowników w strukturze ogółu kierowników gospodarstw i udziału 
beneficjentów w strukturze ogólnej ich liczby nie przekracza w Ŝadnym województwie 
2,5 punktu procentowego (najwyŜsza jest w Podkarpackim, w którym osiąga 2,5 p.p.). 
RównieŜ w grupie wieku 31–40 lat najwyŜsza jest w woj. Podkarpackim i wynosi 4,1 p.p.  

Wysoka zbieŜność udziału w odpowiednich strukturach dotyczy takŜe pozostałych grup 
wieku kierowników gospodarstw i beneficjentów programu, warto jednak zwrócić uwagę 
na szczególną sytuację w grupie 60 lat i więcej. W skali kraju jest to grupa osób 
stosunkowo rzadko korzystających z programu, jednak w poszczególnych regionach 
sytuacja jest róŜna. I tak w woj. Dolnośląskim, Kujawsko-pomorskim osoby w tym wieku 
korzystały z programu PROW 2004–2006 w większym stopniu niŜ moŜna by oczekiwać 
na podstawie analizy odpowiednich struktur beneficjentów i kierowników gospodarstw, 
w pozostałych województwach – rzadziej.  

Struktura populacji wiejskiej według płci 

Piramida wieku ludności wiejskiej (rysunek 5.3.9.) pokazuje, Ŝe w grupach wieku 
począwszy od 45. roku Ŝycia przewagę liczebną w Polsce na obszarach wiejskich mają 
kobiety. Na sytuację obserwowaną w Polsce wpływ mają jednak równieŜ migracje 
(głównie migracje między wsią i miastem w latach 70.) oraz zjawisko ich selekcyjności 
ze względu na płeć. W saldzie migracji stałą przewagę liczebną miały kobiety. Z tego 
względu przewaga liczebna kobiet nad męŜczyznami w populacji mieszkańców wsi 
ujawnia się dopiero w grupie wieku 45 lat i więcej. Jednocześnie wzorem kulturowym 
występującym w Polsce jest to, Ŝe w przypadku małŜeństwa rolniczego jako osobę 
kierującą gospodarstwem wskazuje się męŜczyznę. Odstępstwa od tego wzoru istnieją, 
ale poza dwoma przypadkami są rzadkie. Te dwa przypadki dotyczą (1) kobiet nie 
posiadających męŜa (w tym wdów) oraz (2) zazwyczaj małych gospodarstw, w których 
kobiety samodzielnie gospodarują, a ich męŜowie mają zatrudnienie stałe w pełnym 
wymiarze czasu pracy poza gospodarstwem. 
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Tablica 5.3.5. Struktura wieku i płci u Ŝytkowników kieruj ących gospodarstwem rolnym 
o powierzchni > 1 ha UR wg GUS (stan w czerwcu 2007  r.) oraz beneficjentów PROW 2004–
2006 (stan w dniu 31.12.2008 r.) 

Województwa
u - uŜytkownicy <=19 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 >=60 MęŜczyźni
b - beneficjenci w % ogółem 

Polska u 0.1 5.8 19.7 28.8 17.1 11.6 16.9 72.2
b 0.1 7.9 21.7 29.2 12.9 15.9 12.4 72.5

Dolnośłąskie u 0.1 5.6 17.0 28.6 20.4 15.2 13.1 70.2
b 0.2 6.5 17.5 26.5 13.7 21.4 14.2 69.4

Kujawsko-pomorskie u 0.0 6.8 21.5 32.4 20.0 11.1 8.1 81.4
b 0.1 8.1 21.6 29.8 13.8 18.4 8.3 80.5

Lubelskie u 0.2 6.1 21.2 29.7 16.8 10.5 15.5 73.9
b 0.2 8.4 23.0 29.6 12.7 15.1 11.0 72.3

Lubuskie u 0.0 4.1 14.5 26.4 16.7 14.5 23.8 69.8
b 0.1 7.3 18.9 28.3 14.1 15.3 15.9 72.2

Łódzkie u 0.1 6.9 21.3 28.5 18.4 11.0 13.8 71.5
b 0.1 7.9 22.3 28.4 12.9 16.3 12.1 70.6

Małopolskie u 0.1 5.0 18.1 25.9 14.6 12.1 24.2 64.0
b 0.1 7.2 21.6 29.1 11.5 13.8 16.6 65.5

Mazowieckie u 0.2 6.1 21.9 29.8 17.1 11.0 14.0 75.9
b 0.1 8.1 22.1 29.5 13.2 15.8 11.2 73.7

Opolskie u 0.0 5.3 20.8 33.4 17.5 10.2 12.7 72.7
b 0.1 7.1 20.6 28.6 12.3 21.2 10.1 74.0

Podkarpackie u 0.1 4.3 15.0 24.6 15.0 12.3 28.8 61.6
b 0.3 6.8 19.1 27.0 11.4 15.2 20.2 62.6

Podlaskie u 0.1 7.3 21.8 31.8 15.2 9.8 14.0 83.4
b 0.2 9.6 23.4 31.0 12.3 14.0 9.5 80.6

Pomorskie u 0.1 6.9 19.4 29.8 19.9 12.1 11.8 78.1
b 0.1 8.2 22.2 29.9 13.2 16.0 10.3 78.0

Śląskie u 0.0 5.5 16.0 23.8 17.2 13.5 23.8 65.2
b 0.1 6.2 18.9 27.9 12.7 17.9 16.4 63.3

Świętokrzyskie u 0.1 5.0 20.9 28.3 16.0 12.5 17.2 69.0
b 0.2 6.7 21.1 28.0 13.1 16.5 14.5 67.2

Warmińsko-mazurskie u 0.0 5.8 20.9 33.4 18.2 9.9 11.8 78.3
b 0.1 8.0 21.8 31.8 13.4 15.0 10.0 77.4

Wielkopolskie u 0.1 6.9 21.1 31.0 18.5 11.4 11.0 78.8
b 0.1 8.2 22.4 29.1 13.2 16.1 10.9 75.7

Zachodniopomorskie u 0.0 4.9 16.9 31.5 20.2 12.9 13.6 73.6
b 0.1 7.1 19.5 29.1 14.1 17.6 12.5 72.4

Wiek uŜytkowników (lat)

 
Źródło: Charakterystyka Gospodarstw Rolnych w 2007 r. (niepublikowane dane GUS), tablice beneficjentów 
i obliczenia własne i Dane z Monitoring ARiMR 

Czynniki te spowodowały, Ŝe w skali kraju 72,2% gospodarstw rolnych stanowią 
gospodarstwa kierowane przez męŜczyzn – tablica 5.3.5. (B.P.1-2.2). Jednocześnie 
wśród beneficjentów programu PROW męŜczyźni stanowili 72,5% (B.P.1-2.1). 
Minimalna przewaga dostępności programu dla męŜczyzn kierujących gospodarstwami 
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(róŜnica między ich udziałem wśród kierowników gospodarstw i beneficjentów programu 
wynosi 0,3 punktu procentowego) całkowicie daje się wyjaśnić jako konsekwencja nieco 
większej dostępności programu dla kierowników młodszych i uŜytkujących większe 
obszarowo gospodarstwa. Co więcej, biorąc pod uwagę wspomniany większy udział 
w korzystaniu ze wsparcia gospodarstw większych i rolników młodszych moŜna by się 
spodziewać większej przewagi męŜczyzn nad kobietami wśród beneficjentów programu. 
W tej sytuacji (w skali kraju) moŜna stwierdzić, Ŝe program nie zawierał elementów 
dyskryminacji według kryterium płci beneficjenta. W poszczególnych regionach kraju 
róŜnica między udziałem kobiet i męŜczyzn wśród beneficjentów programu i kierujących 
gospodarstwami rolnymi rzadko tylko przekraczała 2 punkty procentowe, przy czym 
w Lubuskim nieco większy udział mieli męŜczyźni, natomiast w Mazowieckim, Podlaskim 
i Wielkopolskim – kobiety. Generalnie więc nawet w układzie zdezagregowanym do 
regionów nie dostrzega się, aby płeć była czynnikiem róŜnicującym dostępność 
programu PROW 2004 – 2006. 

Struktura beneficjentów według wielkości gospodarstw 

Biorąc pod uwagę strukturę obszarową gospodarstw rolnych w Polsce i strukturę 
gospodarstw kierowanych przez beneficjentów programu PROW 2004 – 2006 stwierdzić 
moŜna, Ŝe relatywnie częściej (porównując ze strukturą gospodarstw w Polsce) 
z programu korzystały gospodarstwa średnie i większe, a rzadziej takie, których 
powierzchnia nie przekraczała 5 ha. Gospodarstwa małe (do 5 ha), stanowiące ponad 
połowę ogólnej liczby gospodarstw w polskich warunkach stosunkowo często 
prowadzone są przez osoby posiadające inne (poza gospodarstwem) główne źródło 
utrzymania. Są to gospodarstwa, w których główny dochód stanowi niezarobkowe źródło 
utrzymania lub praca pozarolnicza. Z tych względów zróŜnicowanie rzeczywistej 
dostępności do środków programu PROW w zaleŜności od wielkości gospodarstwa jest 
racjonalne i sprzyja jednemu z głównych celów programu, jakim jest wzrost 
konkurencyjności polskiego rolnictwa (rysunek 5.3.11.). 

Rysunek 5.3.11. Struktura obszarowa gospodarstw w P olsce oraz gospodarstw 
prowadzonych przez beneficjentów programu PROW 2004 –2006 

Źródło: Dane z Monitoring ARiMR oraz GUS. 

W układzie regionalnym równieŜ wystąpiła tendencja do częstszego korzystania 
z PROW 2004 – 2006 gospodarstw średnich i większych obszarowo (tablica 5.3.6.). 
Jednak ze względu na regionalne zróŜnicowanie struktury obszarowej granica między 
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gospodarstwami małymi (rzadziej korzystającymi z programu) i średnimi (korzystającymi 
częściej) nie jest stała. Średnio w kraju oddziela ona grupę do 5 ha od następnej, 5–10 
ha; w województwach lubelskim i podlaskim, gospodarstwa częściej będące 
beneficjentami, rozpoczynają się od grupy 10–15 ha. Jest to jednak nieznaczne 
odstępstwo od trendu uśrednionego, obserwowanego dla całego kraju. 

Tablica 5.3.6. Liczba indywidualnych gospodarstw ro lnych o powierzchni UR > 1-100 ha 
wg GUS (w czerwcu 2007 r.) oraz beneficjentów wg PR OW (stan w dniu 31.12.2008), wg 
grup obszarowych i województw 

 

Ogółem
> 1-100 ha do 5 5--10 10--15 15--20 20--30 30--50 50--100

Polska GUS 1735787 979498 395576 165588 77335 65101 37089 15599
PROW 921994 390489 248690 121701 61496 53013 31658 14947

% PROW 53,1 39,9 62,9 73,5 79,5 81,4 85,4 95,8
Dolnośląskie GUS 70695 39357 15202 6540 3294 2682 2115 1504

PROW 27669 12111 6971 3456 1632 1513 1133 853
% PROW 39,1 30,8 45,9 52,8 49,5 56,4 53,6 56,7

Kujawsko-pomorskie GUS 71793 24306 17715 11728 6433 6191 3897 1523
PROW 47129 12294 11933 8397 5168 5008 3094 1235

% PROW 65,6 50,6 67,4 71,6 80,3 80,9 79,4 81,1
Lubelskie GUS 219637 121500 61311 19630 7921 5561 2800 913

PROW 94478 39492 31957 12303 4863 3551 1684 628
% PROW 43,0 32,5 52,1 62,7 61,4 63,9 60,1 68,8

Lubuskie GUS 31811 17882 7779 2390 1131 1095 914 619
PROW 17785 7873 3675 2083 1192 1232 932 798

% PROW 55,9 44,0 47,2 87,2 105,4 112,5 102,0 128,9
Łódzkie GUS 150508 74043 46320 17069 6789 4215 1701 369

PROW 94622 40117 31313 12707 5093 3461 1455 476
% PROW 62,9 54,2 67,6 74,4 75,0 82,1 85,5 129,0

Małopolskie GUS 184127 157416 20989 3747 961 599 277 138
PROW 72780 56373 13261 2025 524 325 163 109

% PROW 39,5 35,8 63,2 54,0 54,5 54,3 58,8 79,0
Mazowieckie GUS 262292 123919 76684 31454 13738 10909 4356 1233

PROW 161314 57599 49956 25333 12264 9756 4876 1530
% PROW 61,5 46,5 65,1 80,5 89,3 89,4 111,9 124,1

Opolskie GUS 35740 19792 6479 3466 1799 1833 1455 915
PROW 11441 4442 2877 1482 745 778 672 445

% PROW 32,0 22,4 44,4 42,8 41,4 42,4 46,2 48,6
Podkarpackie GUS 177049 148225 22887 3444 1049 740 428 276

PROW 56739 39573 12686 2500 786 596 349 249
% PROW 32,0 26,7 55,4 72,6 74,9 80,5 81,5 90,2

Podlaskie GUS 91437 27359 24316 16092 10056 8450 4198 967
PROW 77418 17050 19345 15555 9762 8895 5137 1674

% PROW 84,7 62,3 79,6 96,7 97,1 105,3 122,4 173,1
Pomorskie GUS 42866 16158 9648 6992 3765 2990 2119 1194

PROW 28725 8118 6910 5109 2977 2703 1851 1057
% PROW 67,0 50,2 71,6 73,1 79,1 90,4 87,4 88,5

Śląskie GUS 77801 59780 11512 3167 1252 1056 701 333
PROW 22099 13427 5257 1698 678 511 333 195

% PROW 28,4 22,5 45,7 53,6 54,2 48,4 47,5 58,6
Świętokrzyskie GUS 106524 67778 28906 6320 1727 1160 485 148

PROW 58399 33167 18015 4417 1381 843 409 167
% PROW 54,8 48,9 62,3 69,9 80,0 72,7 84,3 112,8

Warmińsko-mazurskie GUS 45276 14713 7692 7564 4763 4832 3834 1879
PROW 35887 9048 6460 6233 4344 4495 3402 1905

% PROW 79,3 61,5 84,0 82,4 91,2 93,0 88,7 101,4
Wielkopolskie GUS 133410 53682 32277 21254 10202 8802 5130 2061

PROW 93896 32765 23793 15164 8150 7363 4552 2109
% PROW 70,4 61,0 73,7 71,3 79,9 83,7 88,7 102,3

Zachodniopomorskie GUS 34821 13583 5860 4733 2454 3987 2679 1524
PROW 21613 7040 4281 3239 1937 1983 1616 1517

% PROW 62,1 51,8 73,1 68,4 78,9 49,7 60,3 99,5

Województwo i źródło danych Grupy obszarowe uŜytków rolnych haa
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Związek PROW 2004–2006 z procesami depopulacyjnymi 

Jak wcześniej wspomniano w okresie realizacji programu nie wystąpiły w Polsce 
procesy prowadzące do zmniejszenia populacji ludności wiejskiej, a nawet liczba 
ludności wzrosła. Działo się tak mimo tego, Ŝe liczba ludności w całym kraju wykazywała 
pewne zmniejszenie. Procesy depopulacyjne wystąpiły natomiast w skali subregionalnej 
i były związane ze zróŜnicowaniem struktury demograficznej w układzie przestrzennym, 
co miało wpływ na poziom reprodukcji populacji oraz wiązały się z procesami 
migracyjnymi. Oba te czynniki oddziaływały na rozkład przestrzenny populacji wiejskiej 
juŜ wcześniej, zarówno w okresie działania programów przedakcesyjnych, jak i przed ich 
wprowadzeniem i nie moŜna ich łączyć z oddziaływaniem programu PROW 2004–2006. 

W układzie regionalnym wystąpiły zarówno zmniejszenia jak i przyrosty liczby ludności 
wiejskiej, w sześciu województwach liczba ludności wsi uległa zmniejszeniu, w 
dziesięciu zwiększeniu (tablica 5.3.7.). Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe zmniejszenia były 
relatywnie niewielkie, w Ŝadnym województwie nie przekroczyły 6 tys. osób, podczas 
gdy zwiększenia sięgały w poszczególnych przypadkach 45 tys. osób.  

Tablica 5.3.7. Zmiany liczby ludno ści wiejskiej w agregacji regionalnej w okresie 2004 –
2007 a 

Województwa 2004 2007 RóŜnica 
(2004–2007) 

Ogółem 14 703,7 14 798,8 95,1 

Dolnośląskie 839.6 884,9 45,3 

Kujawsko-pomorskie 791.4 803,6 12,2 

Lubelskie 1165.2 157,60 –7,6 

Lubuskie 361.0 364,5 3,5 

Łódzkie 912.8 908,8 –4 

Małopolskie 1638.6 1659,30 20,7 

Mazowieckie 1816.1 1832,10 16 

Opolskie 497.5 492,7 –4,8 

Podkarpackie 1249.3 1246,60 –2,7 

Podlaskie 491.6 482,6 –9 

Pomorskie 712.7 736 23,2 

Śląskie 998.1 1006,90 8,8 

Świętokrzyskie 702.0 696,6 –5,4 

Warmińsko-mazurskie 569.9 571 1,1 

Wielkopolskie 1437.4 1468,80 31,4 

Zachodniopomorskie 520.5 526,7 6,2 

Źródło: GUS, a) Tablica nie uwzględnia zmian podziału administracyjnego kraju w okresie 2004–2007. 

Generalnie te regiony, w których zaobserwowano relatywnie duŜe zwiększenia liczby 
ludności wiejskiej to jednostki charakteryzujące się występowaniem duŜych ośrodków 
miejskich, a więc Wrocławia, Krakowa, Poznania i (w mniejszym stopniu) Warszawy. 
Wskazuje to na związek zmian rozkładu przestrzennego ludności wiejskiej z procesami 
migracyjnymi, które w Polsce charakteryzują się przyrostem ludności wokół duŜych 
ośrodków miejskich. Przyrost ten dokonuje się w wyniku dwóch czynników, migracji 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 200 

z oddalonych od miast obszarów wiejskich do obszarów podmiejskich oraz migracji 
z centrów miast do osiedli połoŜonych wokół miasta, ale formalnie mających status 
wiejski. Ten drugi typ migracji wyjaśnia mechanizm przyrostu zaludnienia wsi w okresie, 
kiedy zmniejsza się zarówno liczba ludności miast jak i cała populacja krajowa. 

O ile program nie miał bezpośredniego wpływu na procesy ruchu naturalnego, to mógł 
wiązać się z procesami migracyjnymi. I w tym kierunku poszły poszukiwania związków 
projektu z procesami zmian rozkładu przestrzennego ludności wiejskiej. PoniewaŜ 
znaczna część migracji w przekroju wieś–wieś ma charakter przemieszczeń wewnątrz 
wojewódzkich, odbywa się na stosunkowo małych odległościach, niezbędne było 
poddanie analizy tych przemieszczeń w agregacji mniejszej niŜ regionalna. Mapa 5.3.1., 
przygotowana w układzie powiatów, pokazuje w jaki sposób saldo migracji wpływa na 
róŜnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich. W kaŜdym regionie (za wyjątkiem 
opolskiego, które charakteryzuje się duŜym udziałem migracji zagranicznych) powstaje 
obszar powiększającego się zaludnienia obszarów wiejskich wokół siedziby władz 
regionu. W przypadku, gdy stolicą regionu jest miasto stosunkowo duŜe, obszar ten jest 
bardziej rozległy, a procesy wzrostu zaludnienia strefy podmiejskiej bardziej intensywne, 
gdy jest to miasto relatywnie mniejsze (lub słabsze gospodarczo) (Olsztyn, Kielce, 
Zielona Góra itp.) proces jest mniej zaawansowany i przebiega wolniej. 

Jednocześnie niemal w kaŜdym regionie kraju ujawniają się obszary zmniejszające 
w wyniku migracji ludności zaludnienie. Są to obszary oddalone od głównych ośrodków 
miejskich i przemysłowych. Rozkład ten jednak w niewielkim tylko stopniu zmienia 
zaludnienie obszarów wiejskich w układzie regionalnym, gdyŜ w większości regionów 
występują zarówno obszary odpływu migracyjnego jak i takie, które koncentrują napływ 
i charakteryzują się wysokim dodatnim saldem migracji (mapa 5.3.1.). 

Mapa 5.3.1. Średnie roczne saldo migracji na 1000 os w okresie 2 004–2006 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Dla dokładniejszego ustalenia, w jakim stopniu PROW 2004–2006 mógł wpłynąć na 
ruchy migracyjne, dokonano prostej analizy korelacji między natęŜeniem migracji (tj. 
saldem migracji na 1000 mieszkańców średnio w latach 2004–2006) oraz wysokością 
wydatków na PROW 2004–2006 w ujęciu powiatowym. Współczynnik korelacji 
Pearson’a, równy –0,048 (B.P.1-3.1), wskazuje po pierwsze na bardzo mały, a po drugie 
statystycznie nieistotny związek między analizowanymi zmiennymi. Potwierdziło to 
poprzednie przypuszczenia, Ŝe PROW 2004–2006 nie miał determinującego wpływu na 
procesy wyludniania.  

Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe PROW 2004–2006 jako program zaledwie kilkuletni nie 
mógł zasadniczo zmienić poziomu populacji wiejskiej. Jednak przyczyniał się w pewnym 
stopniu do wzmocnienia procesów jej stabilizacji. Przekrój wiekowy beneficjentów był 
bardzo zbliŜony do rozkładu w całej populacji, z tendencją wzmacniania młodszego 
pokolenia, przez co program przyczyniał się do zachowania zrównowaŜonej struktury 
wiekowej. Ponadto, odsetek męskiej i Ŝeńskiej populacji beneficjentów odzwierciedlał 
strukturę charakterystyczną dla całej populacji, przez co program przyczyniał się do 
zrównowaŜonej struktury populacji pod względem płci. Jeśli chodzi zaś o depopulację 
obszarów wiejskich to w skali kraju ona nie następowała. Zaś występowanie takich 
procesów w niektórych, głównie peryferyjnych ośrodkach związane jest w największej 
mierze z kwestią duŜej odległości tych obszarów od ośrodków miejskich i z drugiej 
strony silnego przyciągania stref podmiejskich. PROW nie mógł mieć wpływu na zmianę 
tej silnej tendencji występującej od wielu lat.  

W jakim zakresie program przyczynił si ę do zabezpieczenia zatrudnienia 
w gospodarstwach rolnych i poza nimi? (P.B.2) 

Problem zatrudnienia na terenach wiejskich bez wątpienia naleŜy do tych obszarów 
polityki państwa, które wymagają uwaŜnego traktowania i podjęcia szeregu dobrze 
ukierunkowanych działań. Przemawia za tym chociaŜby duŜa liczba osób zatrudnionych 
w sektorze rolnym (w 2003 r. było to 16,1% ludności ogółem, a w 2007 r. nadal było na 
wysokim poziomie, 15,2%24). Ponadto, problemem jest niska produktywność siły 
roboczej w porównaniu z innymi sektorami gospodarki. Stosunek udziału rolnictwa 
w PKB do udziału w zatrudnieniu w latach 2003–2007 wynosił średnio 
0,29 (produktywność pracy), podczas gdy w tym samym czasie stosunek ten dla sektora 
budowlanego wynosił 1,14. Oznacza to, Ŝe w sektorze budowlanym o 14% więcej 
uzyskiwano produktu niŜ wkładano pracy, podczas gdy w sektorze rolniczym 
uzyskiwano o prawie jedną trzecią mniej produktu w stosunku do nakładu pracy (tablica 
5.3.8). Z tego faktu wynikają problemy z dochodami (opis w następnym rozdziale) oraz z 
ukrytym bezrobociem w rolnictwie. Szacunki bezrobocia ukrytego wśród ludności 
rolniczej są trudne, gdyŜ zaleŜą od kryterium kwalifikowania osób jako zbędne (w całości 
lub częściowo). Skalę nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie szacuje się na ok. 900 tys., 
ale wraz z tzw. ułamkowymi przerostami zatrudnienia (osobami zbędnymi częściowo) 
bezrobocie ukryte na wsi moŜe sięgać ok. 1200 tys.25 Ponadto, bardzo istotnym 
problemem jest stosunkowo powolny rozwój pozarolniczego zatrudnienia ludności 
wiejskiej i wciąŜ niski jej udział w innych sektorach gospodarki, np. 17% w przetwórstwie 
przemysłowym, 5,5% w budownictwie, 10% w handlu, 4,7% w sektorze transportowym 
i tyle samo w sektorze administracji publicznej. Struktura pozarolniczego zatrudnienia 

                                                
24 Rocznik Statystyczny, 2008, GUS 
25 Rosner, A. (2007). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją funkcji 
rolniczej wsi – diagnoza i rekomendacje. Ekspertyza do Koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju na lata 2008-2033”. Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
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ludności wiejskiej od lat nie ulega duŜym zmianom; wśród wszystkich mieszkańców wsi 
31–32% zatrudnionych poza rolnictwem pracuje w przetwórstwie przemysłowym, ok. 
17% w handlu i usługach, 8% w transporcie i edukacji. Dokładną strukturę 
pozarolniczego zatrudnienia przedstawia (tablica 5.3.8) Zatem to właśnie kwestie 
zatrudnieniowe mają kluczowe znaczenie dla kierunku i tempa rozwoju lokalnej 
gospodarki. Decydują one tym samym w ogromnym stopniu o jakości Ŝycia na 
obszarach wiejskich. Bezsprzecznie, zatem, dokument pełniący rolę planu rozwoju tych 
obszarów powinien w istotnej mierze nawiązywać do tematyki związanej 
z zatrudnieniem i to ma właśnie miejsce. 

Tablica 5.3.8. Ró Ŝnica mi ędzy produktywno ścią pracy w rolnictwie i budownictwie 

Wyszczególnienie 1995 2003 2004 2005 2006 2007 
średnia  
2003–
2007 

A. Udział rolnictwa w PKB 8 4.4 5.1 4.5 4.2 4.3   
B. Udział rolnictwa w zatrudnieniu 26 16.1 16 15.9 15.7 15.2   
C. Produktywność pracy w sektorze 
rolniczym (C=A/B) 0.31 0.27 0.32 0.28 0.27 0.28 0.29 
G. Udział budownictwa w PKB 6.7 5.8 5.5 6 6.4 7.3   
H. Udział budownictwa w zatrudnieniu 5.7 5.5 5.1 5.2 5.4 5.9   
I. Produktywność pracy w sektorze 
budownictwa (I=G/H) 1.18 1.05 1.08 1.15 1.19 1.24 1.14 
K. RóŜnica mi ędzy budownictwem 
a rolnictwem (K=I–C)  0.87  0.78 0.76 0.87 0.92 0.95 0.86 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS za rok 2008 

Tablica 5.3.9. Pracuj ący poza rolnictwem a, ogółem i na własny rachunek, według miejsca 
zamieszkania i sekcji PKD b w głównym miejscu pracy w latach 2003 i 2007 c 

Źródło: Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z odpowiednich lat (GUS) 
N.B. Znak (.) oznacza brak danych lub brak danych wiarygodnych, aOraz leśnictwem i łowiectwem, bPolska 
Klasyfikacja Działalności, cW III kwartale 
 

Sekcje 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007

Ogółem 100.0 100.0 100.0 100.0 13.0 12.5 11.3 10.5
         w tym:
Przetwórstwo przemysłowe 21.1 21.1    31.2 31.9    7.7 6.6 5.1 6.4
Budownictwo 6.9 8.0      9.3 9.9      22.7 22.2 16.6 18.1
Handel i naprawy 17.5 17.5    16.9 17.1    28.3 23.9 29.5 20.9
Hotele i restauracje 2.1 2.1      2.5 2.5      18.0 13.3 26.0 11.3
Transport, gospodarka magazynowa,
     łączność 7.4 7.4      7.4 7.8      17.2 14.0 15.8 15.4
Pośrednictwo finansowe 2.8 3.4      1.5 1.4      12.8 10.6 11.4 9.3
Obsługa nieruchomości i firm 7.3 9.0      2.6 3.4      18.7 19.7 10.3 17.4
Administracja publiczna i obrona 7.8 7.7      7.0 6.5      (.) (.) (.) (.)
Edukacja 9.8 8.5      8.5 7.6      1.4 1.6 (.) (.)
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 8.2 7.4      5.1 4.9      8.4 8.2 4.6 3.2
Pozostała działalność usługowa 4.3 4.1      3.4 3.2      15.9 22.2 19.6 13.7

struktura według sekcji (%) udział w ogólnej liczbie 
pracujących w danej sekcji (%)

Ogółem W tym na własny rachunek
miasta wieś miasta wieś
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Według załoŜeń autorów PROW 2004–2006 do działań związanych z zatrudnieniem 
naleŜą: renty strukturalne, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, oraz zalesianie. 

W zamyśle autorów PROW działanie RS miało przyczynić się do przyspieszenia zmian 
pokoleniowych w gospodarstwach rolnych, co dla zatrudnienia oznaczało odejście 
z rolnictwa części starszego pokolenia rolników, w wieku od 55 do 64 lat. Biorąc pod 
uwagę, Ŝe średni wiek osób prowadzących działalność rolniczą w Polsce to 49 lat 
(RS.O.1), dzięki temu instrumentowi wiek oczekiwania na emeryturę przeciętnego 
rolnika, chcącego przekazać gospodarstwo w wieku emerytalnym, skrócił się o 10 lat – 
z 16 w przypadku normalnej emerytury moŜliwej do uzyskania w wieku 65 lat (dla 
męŜczyzn) do 6 w przypadku przyspieszonej emerytury w postaci renty strukturalnej 
moŜliwej do uzyskania od 55 roku Ŝycia. Porównując liczbę rolników, którzy przekazali 
gospodarstwa w ramach rent strukturalnych z liczbą rolników, którzy przekazali 
gospodarstwa po przejściu na zwykłą emeryturę i rentę w czasie wdraŜania programu, 
moŜemy stwierdzić, Ŝe instrument ten wykorzystany został przez blisko 50% rolników 
przechodzących w stan spoczynku (ws. A.IV.4.1). Biorąc pod uwagę, iŜ znaczna część 
beneficjentów rent strukturalnych nie przekroczyła 60 roku Ŝycia, w 80% były to osoby w 
wieku 55–59 lat26, moŜna twierdzić, iŜ instrument ten przyczynił się do przyspieszenia 
procesu odchodzenia starszego pokolenia z rolnictwa.  

W PROW 2004–2006 aspekty związane z zatrudnieniem łączono równieŜ ze wsparciem 
udzielanym gospodarstwom połoŜonym na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Zakładano, iŜ dzięki oferowanemu wsparciu finansowemu instrument 
ten pomoŜe w utrzymaniu miejsc pracy w rolnictwie, powstrzymaniu procesów 
wyludniania i zachowaniu krajobrazu. W tym wypadku związek z zatrudnieniem polegał 
na zatrzymaniu rolników w pewnych regionach kraju gdzie panują utrudnione warunki 
rolniczego uŜytkowania gruntów. Trudno to wyjaśnić na gruncie ekonomicznym, gdyŜ 
w świetle teorii naleŜy pozwolić na swobodną realokację zasobów i ingerować, gdy 
podmioty generujące wysokie koszty zagroŜone są upadkiem. W praktyce tworzenie 
sektorów wraŜliwych (strategicznych) kojarzy się z kłopotami restrukturyzacyjnymi 
chronionego sektora, np. górniczego. Co za tym idzie, w tym działaniu moŜna doszukać 
się jedynie wsparcia o charakterze społecznym – socjalnej pomocy dla pewnej grupy 
rolników.  

Kolejnym działaniem PROW 2004–2006, które wiązano z kwestiami zatrudnieniowymi 
było działanie: Wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Miało ono na celu wsparcie 
procesu restrukturyzacji w gospodarstwach zorientowanych głównie na produkcję na 
własne potrzeby. Zakładano, Ŝe zwiększając aktywność inwestycyjną tej grupy 
gospodarstw w znaczącym stopniu ograniczy się poziom bezrobocia na wsi oraz 
przyspieszy proces modernizacji gospodarstw. Potencjalni beneficjenci działania mieli 
stosunkowo duŜą swobodę wyboru sposobu przeprowadzenia tego procesu. Jednak 
przy zaproponowanych kryteriach przyznawania pomocy szanse na poprawę 
konkurencyjności w tych gospodarstwach były bardzo nikłe27 a co za tym idzie wkład 
tego działania w tworzenie (pozarolniczych) miejsc pracy moŜna oceniać jako 
nieistniejący. Oferowana w ramach tego działania pomoc z załoŜenia mogła natomiast 
przyczynić się do utrzymania miejsc pracy w gospodarstwach rolnych.  

W okresie realizacji działań wchodzących w skład PROW 2004–2006 obszary wiejskie 
stały się sceną dla istotnych przeobraŜeń na lokalnym rynku pracy. Jedną z wymownych 

                                                
26 jw. 
27 Analiza zasad działania „Gospodarstwa niskotowarowe” – wnioski i rekomendacje, SAEPR FAPA, 2005.  
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ilustracji tego faktu moŜe być zmiana, jaka dokonała się we wskaźniku zatrudnienia, 
który w latach 2005–2007 wzrósł z 47% do 49,2%.28 Co warte podkreślenia, sytuacja 
w tym zakresie rozwijała się dynamiczniej aniŜeli w okresie 2003–2005. Relatywnie 
największy wzrost zatrudnienia dało się zauwaŜyć w przypadku osób poniŜej 25 roku 
Ŝycia. Nieco wolniej zatrudnienie rosło w przypadku osób w wieku 25–54 i pozostawało 
na podobnym poziomie w przypadku osób w wieku przedemerytalnym.29 W miejscu tym 
warto równieŜ zwrócić uwagę, iŜ odsetek pracujących osób w wieku poprodukcyjnym na 
wsi był wyŜszy aniŜeli w miastach (w 2007 r., odpowiednio 3,4% i 1,7%). Fakt ten 
tłumaczyć moŜna tym, iŜ osoby te pracowały w znakomitej większości w rolnictwie.30   

PowyŜsze tendencje zostały bardzo wyraźnie odzwierciedlone we wskaźnikach 
obrazujących poziom wiejskiego bezrobocia. Te ostatnie informują zaś o znacznym 
spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych (spadek o 41% między rokiem 2007 
a 2003) we wszystkich grupach wiekowych za wyjątkiem osób najstarszych (tablica 
5.3.9). Co waŜne, wzrost zatrudnienia/spadek bezrobocia dokonały się mimo wzrostu 
liczby osób w wieku produkcyjnym (tablica 5.3.8).  

O ile zmiany te dokonały się w trakcie realizacji PROW 2004–2006, o tyle ich 
podstawowych przyczyn upatrywać naleŜy w dwóch czynnikach mających charakter 
ogólnogospodarczy. Pierwszym z nich był wyraźnie wyŜszy średni wzrost gospodarczy 
w latach trwania programu w porównaniu do lat poprzednich. Średnie tempo wzrostu 
gospodarczego w latach 2000–2003 wynosiło 2.6%, podczas gdy w latach 2004–2007 
wynosiło 5.3% Czynnik ten był z pewnością bardzo istotny gdyŜ, stopa bezrobocia 
zarówno na wsi jak i w mieście, wyraźnie jest negatywnie skorelowana z koniunkturą 
gospodarczą, czego dowodzi Rysunek 5.3.12.  

Drugim czynnikiem sprzyjającym spadkowi bezrobocia na wsi była nasilona zarobkowa 
emigracja zagraniczna w wyniku wstąpienia Polski do UE. W latach 2004–2006 rozmiary 
migracji znacznie wzrosły, czego dowodzą poniŜsze dane GUS: 

− migracje ze wsi na pobyt stały w innych krajach zwiększyły się netto z 2,2 tys. 
do 10 tys. osób (w miastach odpowiednio z 7,1 do 26,2 tys.); 

− liczba rejestrowanych wyjazdów na pobyt czasowy wzrosła z 5,2 tys. do 14,1 tys. 
(w miastach z 15,4 do 36,9 tys.); 

− w 2006 r. większość migrantów stanowiły osoby w wieku 20–34 lat, a więc 
w najlepszym okresie produkcyjnym; 

− według szacunków GUS liczba osób faktycznie przebywających (wliczając 
nierejestrowanych)  czasowo za granicą (tj. powyŜej 2 miesięcy) zwiększyła się 
z 1 mln w końcu 2004 r. do 1,95 mln osób w końcu 2006 r., w tym mieszkańcy wsi 
stanowili w przybliŜeniu ok. 1/331. 

 

                                                
28 Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, GUS, Warszawa, 2008. Gwoli 
ścisłości naleŜy zaznaczyć, Ŝe wskaźnik ten wzrósł nie tylko na wsi, ale równieŜ w miastach (z 
43,8% do 47,9%) co pozwala zakładać, Ŝe wzrosty te były wynikiem polepszenia koniunktury w 
całej gospodarce nie zaś poprawy sytuacji wyłącznie na obszarach wiejskich.  
29 Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa, 2008. 
30 jw. 
31 Frenkel, I. (2008). Ludność wiejska. W:  Polska Wieś 2008.Raport o stanie wsi. J. Wilkin i I. 
Nurzyńska, Red. Warszawa, FDPA. 
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Rysunek 5.3.12 Wra Ŝliwo ść stopy bezrobocia rejestrowanego na zmiany we wzro ście 
gospodarczym 

Źródło: Rocznik rolnictwa i obszarów wiejskich 2008 i Rachunki narodowe, GUS. 

Gdy mowa o zmianach w poziomie zatrudnienia/bezrobocia w omawianym okresie na 
wsi waŜne są dwie dodatkowe obserwacje. Po pierwsze, wzrost ogólnego wskaźnika 
zatrudnienia był szybszy w przypadku kobiet niŜ w przypadku męŜczyzn. Jest to o tyle 
istotne, Ŝe w całym okresie transformacji kobiety charakteryzowały się niŜszą 
aktywnością na rynku pracy. Dla przykładu w czwartym kwartale 2007 r. na obszarach 
wiejskich wskaźnik zatrudnienia dla męŜczyzn wynosił 58,6%, podczas gdy dla kobiet 
kształtował się na poziomie 42,2%. Dane dostępne dla analizowanego okresu wskazują 
natomiast, Ŝe dysproporcje te, pomimo iŜ w dalszym ciągu znaczne, uległy 
zmniejszeniu.  

Tablica 5.3.10. Bezrobotni zarejestrowani na wsi we dług wieku  

Wyszczególnienie 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2007/2003 

Bezrobotni ogółem (w tys.) 1341 1325 1261 1180 1004 785 0,59 

Bezrobotni w wieku (w tys.):        

24 lata i mniej 427 401 360 317 250 182 0,45 

25–34 382 383 365 342 288 226 0,59 

35–44 291 282 262 242 202 155 0,55 

45–54 214 228 235 232 210 170 0,74 

55 lat i więcej 25 30 37 46 51 51 1,70 

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008, GUS, Warszawa 2008, str. 91. 
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Tablica 5.3.11 Ludno ść na wsi w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 

Wyszczególnienei 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2007/2003 

Ludność w wieku produkcyjnym 

w % ogółu ludności 58 59 60 61 61 62 – 

Ludność w wieku (w tys.):        

przedprodukcyjnym 3815 3705 3602 3509 3423 3350 0,90 

produkcyjnym 8551 8696 8828 8955 9057 9163 1,05 

poprodukcyjnym 2282 2276 2274 2269 2278 2287 1,00 

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008, GUS, Warszawa 2008, str. 90. 

 

Po drugie, wzrost wskaźnika zatrudnienia na wsi był znacznie szybszy w przypadku 
ludności bezrolnej aniŜeli w przypadku ludności związanej z pracą w gospodarstwie 
rolnym. Podobnie jak w przypadku płci róŜnice pomiędzy porównywanymi grupami 
w dalszym ciągu są bardzo wyraźne (dla ludności bezrolnej wskaźnik zatrudnienia 
w czwartym kwartale wynosił 40,9% natomiast dla ludności związanej z gospodarstwami 
rolnymi 61,5%).32 Niemniej jednak dostępne dane wskazują, Ŝe w badanym okresie 
uległy one zmniejszeniu. Jest to szczególnie waŜne w kontekście starań 
podejmowanych przez administrację publiczną mających na celu zwiększenie 
zróŜnicowania źródeł dochodu na obszarach wiejskich. Warto tu zauwaŜyć, Ŝe 
w mawianym okresie dokonał się dalszy spadek liczby osób pracujących w rolnictwie 
(tablica 5.3.11). Według danych BAEL w okresie 2003–2007 liczba osób pracujących 
w rolnictwie w ujęciu względnym zmniejszyła się z 18,3% do 15%. Przy zawęŜeniu 
analizy do obszarów wiejskich udział ten zmniejszył się odpowiednio z 43,7% do 36%.33  

Tablica 5.3.12 Pracuj ący w rolnictwie (w tys.) 

Wyszczególnienie  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2003 

Stan na dzień 31 XII 2109 2088 2094 2093 2093 2092 1,00 

Przeciętnie w roku 1991 1983 1974 1970 1969 1967 0,99 

Źródło: Roczniki statystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich 2007 i 2008, GUS, Warszawa 2007 i 2008.  

Fakt ten z pewnością moŜna wiązać z malejącą liczbą gospodarstw rolnych (tablica 
5.3.12). Trend spadkowy w tym zakresie obserwuje się właściwie przez cały okres 
transformacji i dotyczy zarówno podmiotów o powierzchni przekraczającej 1 ha, jak 
i tych najmniejszych, gospodarujących na mniej niŜ 1 ha UR. Warto podkreślić, Ŝe 
polskie doświadczenia z okresu zmiany systemowej pokazały, Ŝe zaleŜność między 
liczbą gospodarstw a zatrudnieniem poza rolnictwem nie musi być ujemna34. To zaś, 
z tej przyczyny, Ŝe podjęcie pracy poza rolnictwem było często wyrazem konieczności 
                                                
32 Dane GUS na podstawie Rocznika statystycznego rolnictwa i obszarów wiejskich 2008. Warto 
zaznaczyć, Ŝe prezentowane dane dla ludności bezrolnej i ludności związanej z gospodarstwem 
rolnym nie są w pełni porównywalne.  
33 Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa, 2008. 
34 Zmiany w liczbie gospodarstw rolnych w Polsce w okresie 1996-2002, SAEPR, FAPA, 
październik 2008. 
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uzupełnienia domowego budŜetu o dodatkowe fundusze aniŜeli konsekwencją 
znalezienia stabilnego zatrudnienia stanowiącego substytut pracy na roli.35  

Tablica 5.3.13. Liczba gospodarstw rolnych w latach  1990–2007 (tys.). 

Wyszczególnienie 1990a 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Gospodarstwa 
indywidualne 3 829 3 066 2 928 2 841 2 839 2 728 2 594 2 575 

w tym:  

poniŜej 1 ha 
1 691 1 025 976 990 987 946 788 771 

powyŜej 1 ha 2 138 2 041 1 951 1 850 1 851 1 782 1 806 1 804 

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS; Bank Danych Regionalnych GUS. a dane zaokrąglone 

Z punktu widzenia zmian w zatrudnieniu na obszarach wiejskich niezwykle istotną jest 
równieŜ kwestia migracji między wsią a miastami. Warto podkreślić, Ŝe w analizowanym 
okresie utrzymała się tendencja zapoczątkowana w 2000 r., gdy napływ ludzi na obszary 
wiejskie przewyŜszył odpływ ludzi do miast. W omawianym okresie dodatnie saldo 
migracji na wieś wahało się między 33 a 48 tys. osób rocznie (tablica 5.3.13).  

Tablica 5.3.14 Migracje na pobyt stały na wsi 

Wyszczególnienie 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2007/2003 

Napływ na wieś (w tys.) 114 130 138 130 146 164 1,18 

Odpływ ze wsi (w tys.) 96 99 96 97 111 116 1,17 

Saldo  +18 +31 +42 +33 +35 +48 1,54 

Źródło: Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007 i 2008, GUS, Warszawa 2007 i 2008. 

Wreszcie w kontekście zmian w zatrudnieniu warto przyjrzeć się, jak w omawianym 
okresie ewoluowała sytuacja związana z poziomem wykształcenia na obszarach 
wiejskich. O ile jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą przełoŜyć się na zmiany 
w zatrudnieniu jedynie w dłuŜszym okresie, o tyle taka perspektywa powinna być wzięta 
pod uwagę przy spojrzeniu na politykę dotyczącą rynku pracy sensu largo. W 2003 r. 
mieszkańcy wsi z wykształceniem wyŜszym lub średnim stanowili blisko 35% ogółu 
pracujących. W 2007 odsetek ten wynosił juŜ 43%, przy czym niŜszy był wśród 
zatrudnionych w rolnictwie a wyŜszy wśród pracujących poza rolnictwem. W dalszym 
ciągu udział ten jest znacznie niŜszy od tego, jaki moŜna zaobserwować w miastach 
(blisko 71%).36 Niemniej jednak poprawa w tym zakresie jest zauwaŜalna i powinna 
procentować szczególnie w dłuŜszej perspektywie, jeśli nawet jest ona w duŜej mierze 
wynikiem ruchów migracyjnych.  

Na koniec tej części pracy warto zauwaŜyć, Ŝe zmiany, o których wspominano powyŜej 
dokonywały się praktycznie we wszystkich województwach, choć pewne róŜnice 
regionalne się zaznaczyły. Ponadto warto pamiętać, iŜ istotne róŜnice między 
województwami występowały w zakresie warunków brzegowych, jakie wyznaczały 

                                                
35 Bank Światowy, 2001, Poland. The functioning of the labor, land and financial markets: 
opportunities and constraints for farm sector restructuring (22598-POL)., Washington DC, The 
World Bank.  
36 Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa, 2008, str. 55. 
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ewentualne ścieŜki dostosowań, np. struktura agrarna, znaczenie sektora rolno-
spoŜywczego w zatrudnieniu i produkcji, lokalizacja względem aglomeracji miejskich itp..  

Po przeanalizowaniu ogólnych związków PROW z zatrudnieniem oraz rzeczywistych 
zmian zachodzących w zatrudnieniu ludności wiejskiej w latach realizacji programu, 
teraz dokonamy próby połączenia tych dwóch informacji i spróbujemy oszacować 
w jakim stopniu to właśnie PROW przyczynił się do zmian w zatrudnieniu ludności 
wiejskiej. Wykorzystamy do tego model równowagi ogólnej RegPOL (opisany w części 
metodologicznej niniejszego raportu oraz szerzej w Raporcie Metodologicznym).  

Opierając się na dostępnych danych i wynikach modelu stwierdzamy, Ŝe po pierwsze 
PROW miał pozytywny, choć nieduŜy, wpływ na wzrost zatrudnienie w gospodarce 
ogółem, w tym teŜ ludności wiejskiej. W latach 2004–2008 na skutek działań PROW 
zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarki wzrosło o 1.64%, w tym zatrudnienie 
ludności wiejskiej o 0,7% (ws B.P.2-1.5).  

Zmiany w zatrudnieniu na skutek PROW były znacznie zróŜnicowane regionalnie. 
Największy pozytywny wpływ PROW na zwiększenie zatrudnienia ludności wiejskiej 
odnotowało województwo podlaskie (3,4%), warmińsko-mazurskie (1,9%) i kujawsko-
pomorskie (1,3%). Warto zauwaŜyć, Ŝe pierwsze i trzecie z nich są w znacznym stopniu 
wiejskie (significantly rural), a drugie w przewaŜającym stopniu wiejskie (predominantly 
rural). Z kolei najbardziej miejskie regiony – śląskie, mazowieckie, dolnośląskie – nie 
zyskały na wzroście a nawet odczuły pewną presję na zmniejszenie zatrudnienia na 
rzecz bardziej wiejskich regionów – Rysunek 5.3.13. (ws B.P.2-1.5).  

Rysunek 5.3.13. Zmiany w zatrudnieniu ludno ści wiejskiej we wszystkich sektorach 
gospodarki razem, na skutek PROW w latach 2004–2008  
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Źródło: Wyniki modelu RegPOL. 

WaŜne jest teŜ to, w jakich sektorach pozarolniczych wzrosło zatrudnienia ludności 
wiejskiej. Wyniki modelu wskazują na to, Ŝe były to głównie sektory: budowlany, 
energetyczny, usług związanych z turystyką (hotele i restauracje, obsługa nieruchomości 
i pośrednictwo finansowe), kopalnictwo, transport oraz handel (ws. B.P.2-1.6) – Rysunek 
5.3.14. Na przykład wzrost związany z budownictwem miał miejsce głównie na skutek 
działania „dostosowania do standardów UE”, gdyŜ działanie to miało charakter głównie 
inwestycji w zakresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych. To 
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pociągnęło z kolei wzrost w pokrewnych sektorach takich jak energia, kopalnictwo 
i transport.  

Rysunek 5.3.14 Zmiany w pozarolniczym zatrudnieniu ludno ści wiejskiej według sekcji 
PKD, na skutek PROW, w latach 2004–2008 

Źródło: Wyniki modelu RegPOL 

Jeśli chodzi o wpływ PROW na stopę bezrobocia, to jest on bardzo znikomy – w sumie 
PROW w skali kraju przyczynił się do obniŜenia stopy bezrobocia o 0,1%. Jeśli chodzi 
o róŜnice regionalne, to w połowie województw nie odnotowano Ŝadnego wpływu PROW 
na bezrobocie. Największy (choć nadal znikomy) wpływ PROW na obniŜenie bezrobocia 
odnotowały jedynie podlaskie (–0,05%), kujawsko-pomorskie (–0,03%) i warmińsko-
mazurskie (–0,02%). Nie dziwi fakt, Ŝe są to województwa, które jak wykazaliśmy 
wcześniej odnotowały największy wzrost zatrudnienia (tablica 5.3.14). 

 

W oparciu o powyŜszą analizę, stwierdzamy, Ŝe PROW 2004–2006 w dość znaczącym 
stopniu przyczyniał się do zatrzymywania (zabezpieczania) zatrudnienia 
w gospodarstwach rolnych w rozumieniu podtrzymania zatrudnienia ludności 
w rolnictwie. Szczególnie dotyczyło to gospodarstw niskotowarowych oraz gospodarstw 
na obszarach ONW. Jedynie renty strukturalne przyspieszały odpływ ludności 
z rolnictwa. Jednak odpływ ten odbywał się kosztem pomocy publicznej, a nie dzięki 
zasileniu innych, pozarolniczych sektorów gospodarki. CięŜar tego odpływu spoczął 
zatem na, i tak juŜ mocno obciąŜonej, sferze budŜetowej. Do pewnego stopnia moŜna to 
usprawiedliwić stosunkowo niewielką mobilnością beneficjentów (z racji wieku) 
i niekorzystną strukturą ich wykształcenia. Jednak nie sposób nie zauwaŜyć, Ŝe 
w momencie, kiedy cała Europa próbuje wydłuŜyć okres aktywności zawodowej 
(tj. przesunąć w czasie wiek emerytalny), renty strukturalne sprzyjają odwrotnemu 
zjawisku. 
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Tablica 5.3.15. Zmiana w stopie bezrobocia na skute k PROW w uj ęciu krajowym 
i regionalnym 

Województwa Zmiana w stopie bezrobocia (%) 

Dolnośląskie 0.00 

Kujawsko-pomorskie –0.03 

Lubelskie –0.01 

Lubuskie 0.00 

Łódzkie –0.01 

Małopolskie 0.00 

Mazowieckie 0.00 

Opolskie 0.00 

Podkarpackie 0.00 

Podlaskie –0.05 

Pomorskie –0.01 

Śląskie 0.00 

Świętokrzyskie –0.01 

Warmińsko-mazurskie –0.02 

Wielkopolskie –0.01 

Zachodniopomorskie 0.00 

RAZEM –0.1 
Źródło: Wyniki modelu RegPOL. 

Zgadzamy się tu z oceną ex ante PROW 2004–2006, która stwierdziła, Ŝe renty 
strukturalne będą prowadzić do „bierności zawodowej w wieku 55 lat, co nie znajduje 
uzasadnienia społecznego, ani ekonomicznego, bowiem nie jest to wiek, który 
przesądza o nieudolności czy ogranicza szanse sukcesu w prowadzonej działalności. 
Polityka polegająca na dezaktywizacji beneficjentów […] przypomina definiowanie zadań 
pomocy społecznej w Polsce w pierwszych latach transformacji. Jest to jednak polityka 
odwrotna do trendów światowych. Przykładowo w Danii, w jednym z bliŜszych nam 
geograficznie krajów UE, odchodzi się od świadczeń socjalnych (poza wsparciem dla 
osób trwale niesamodzielnych), od nieaktywnych form wsparcia. Trzeba uczestniczyć 
tam w programie aktywizującym by mieć prawo do wsparcia”37. Wydaje się, Ŝe 
w kontekście realizacji celów Strategii Lizbońskiej naleŜy podejmować działania i akcje 
mające na celu przekwalifikowanie tej ludności do bardziej produktywnych sektorów 
gospodarki, czy działalności na własny rachunek. 

Wart podkreślenia jest pozytywny, choć widoczny na małą skalę, wpływ PROW na 
zatrudnienie pozarolnicze ludności wiejskiej. Dotyczy to ludności bezrolnej (bo ludność 
rolniczą PROW raczej zachęcał, jak juŜ stwierdziliśmy, do pozostania przy tej 
działalności, nie licząc beneficjentów rent). Dzięki róŜnorodności działań, na realizacji 
PROW zyskały takie sektory pozarolnicze jak sektor budowlany, transportowy, usług 
doradczych, usług turystycznych, etc. Wpływ PROW na obniŜenie bezrobocia na wsi był 
jednak bardzo nieznaczny, ze względu na małą skalę działań skierowanych do 
rozwiązywania problemów rynku pracy. 

                                                
37 „Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006”, Instytut na rzecz ekorozwoju, 2003, str. 55. 
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Podsumowując, o ile PROW 2004–2006 miał wpływu na zmiany w zatrudnieniu na wsi, 
to nie odpowiadały one do końca problemom, które zostały początkowo zidentyfikowane. 
Nie było to skutkiem braku efektywności programu, lecz konstrukcji działań. Zdaniem 
ewaluatorów poŜądane jest, Ŝeby działania realizowane w ramach polityk rozwoju 
obszarów wiejskich nakierowane były na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. 
Ponadto skala udzielonej pomocy związanej z zatrudnieniem (mierzona liczbą 
beneficjentów np. rent strukturalnych) nie dawała szans na rozwiązanie tak duŜych 
problemów jak zmniejszenie bezrobocia gdzie chodzi o znalezienie zajęcia dla ok. 1 mln 
osób.  

W jakim stopniu program przyczynił si ę do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
dochodu społeczno ści wiejskich lub sprzyjał poprawie tego poziomu? (P .B.3) 

Dochody stanowią waŜny miernik opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej. 
Są one wynikową efektywności i produktywności gospodarowania. Rolnictwo jest 
dobrym przykładem tego Ŝe produktywność idzie w parze z dysparytetem w dochodach. 
Do pewnego stopnia to zawodność mechanizmu rynkowego powoduje występowanie 
róŜnic w dochodach osiąganych w rolnictwie i innych działach gospodarki. Stąd powstaje 
konieczność ich wyrównywania za pomocą szeroko rozumianej interwencji państwa. 
WyróŜnia się trzy kategorie braku doskonałości mechanizmu rynkowego, które 
prowadzą do nieefektywności gospodarowania w sensie osiągania dobrobytu 
społecznego. Odnoszą się one do dziedzin dystrybucji dochodów, alokacji kapitału 
i stabilizacji dochodów. Dodatkowo zawodność rynku wiąŜe się z efektami zewnętrznymi 
działań gospodarczych w postaci szkodliwych skutków ekonomicznych. Stąd często 
powtarzanym argumentem za interwencjonizmem jest istnienie tzw. dóbr publicznych, 
które nie mogą być wymieniane w sposób efektywny za pomocą mechanizmu 
rynkowego. Państwo tworzy więc róŜnego rodzaju programy pomocowe związane 
z transferami budŜetowymi mające na celu zwiększenie szans rozwojowych a tym 
samym wzrost dochodów w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przykładem jednego 
z nich jest Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi stanowi jeden z celów szczegółowych 
w ramach Celu 1 „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-Ŝywnościowej”. 
Konieczność jego realizacji uzasadniano pogłębiającym się dysparytetem dochodowym 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz pogarszającym się poziomem Ŝycia na wsi. 
„W 2002 r. dochód rozporządzalny przeciętnej rodziny wiejskiej był, podobnie jak 
w 2008 r., o ok. 30% niŜszy od dochodu rodziny miejskiej. W omawianym roku średnie 
miesięczne dochody na osobę w gospodarstwie domowym, na podstawie badań GUS 
na próbie reprezentatywnej, osiągnęły 658,5 PLN (140,02 EUR), w tym 749,59 PLN 
(159,39 EUR) w miastach i 520,98 PLN (110,78 EUR) na obszarach wiejskich.”38 To 
spowodowało konieczność zastosowania instrumentów poprawiających sytuację 
dochodową mieszkańców wsi. Poprawę sytuacji dochodowej w takim przypadku moŜna 
osiągnąć poprzez ograniczenie zatrudnienia w rolnictwie w wyniku skierowania siły 
roboczej do innych działów gospodarki (lub dzięki rentom strukturalnym co związane jest 
z poprawą niekorzystnej struktury wiekowej) i poprzez wzrost efektywności 
gospodarowania. Obydwa te elementy są powiązane ze sobą, gdyŜ samo ograniczenie 
liczby zatrudnionych w rolnictwie powinno prowadzić do poprawy struktury agrarnej, 
umoŜliwiać wzrost efektywności gospodarowania a w efekcie prowadzić do wzrostu 
dochodów. Z kolei w przypadku Celu 2 „ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich” 
poprawa dochodów powinna stanowić narzędzie osiągnięcia celu głównego. 

                                                
38 Źródło: Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 
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Dodatkowy finansowy strumień wsparcia rolnictwa, w postaci płatności bezpośrednich 
i środków towarzyszących WPR w ramach PROW, wpływa na poprawę warunków Ŝycia 
ludności rolniczej (wzrost dochodów), a takŜe pozarolniczej na terenach wiejskich 
(wzrost popytu na usługi na terenach wiejskich – efekt mnoŜnikowy). Poprawa 
dochodów w rolnictwie i na wsi dzięki realizacji PROW 2004–2006 stanowi efekt 
bezpośredni płatności lub pośredni osiągany dzięki wzrostowi efektywności 
gospodarowania oraz transferom poza sektor. 

Jak wskazano wyŜej poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi moŜe być widoczna 
bezpośrednio po dokonaniu płatności lub teŜ jej efekty będą widoczne po kilku latach od 
dokonanych płatności jako, Ŝe w pierwszej kolejności wiązać się moŜe ona ze zmianami 
strukturalnymi w rolnictwie i dokonywanymi inwestycjami. Wszystko zaleŜy od rodzaju 
działania. PoniŜej przedstawiono załoŜenia w jaki sposób poszczególne działania 
powinny przyczynić się do poprawy dochodów w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz 
stopień zwiększenia dochodów w wyniku realizacji PROW. 

Generalnie, w wielu publikacjach wskazuje się, Ŝe po integracji z Unią Europejską 
nastąpił wzrost dochodów rolników. Niemniej jednak pojawiają się róŜne szacunki co do 
skali tego wzrostu. Wynikają one z posługiwania się róŜnymi kategoriami dochodów, 
odnoszenia się do róŜnych grup rolników lub ludności związanej z rolnictwem lub teŜ 
pomijania duŜego zróŜnicowania dochodów w gospodarstwach domowych rolników. 
Zatem w kolejnych punktach zostaną przedstawione zmiany dochodów 
z wykorzystaniem róŜnych kategorii oraz róŜnych źródeł informacji. RozwaŜania zostaną 
rozpoczęte od analiz ogólnych i porównania dochodów ludności wiejskiej i rolników 
z dochodami pozarolniczymi a zostaną zakończone na analizach szczegółowych wpływu 
poszczególnych działań.39 

Dochody rozporz ądzalne (osobiste) gospodarstw domowych rolników, tzn. 
gospodarstw domowych utrzymujących się w przewaŜającym stopniu z dochodów 
rolniczych, są ustalane na podstawie badań budŜetów domowych. Analizowany dochód 
osobisty rodziny/gospodarstwa domowego jest dochodem, który jest przeznaczany na: 
wydatki na spoŜycie i oszczędności. 

W tym miejscu odniesiemy się do zmian dochodów realnych, jakie miały miejsce 
w okresie od połowy lat 90. zeszłego stulecia, kiedy to sytuacja ekonomiczna rolnictwa − 
po okresie pierwszych lat transformacji −  była względnie dobra. 

Przedstawione na rysunku 5.3.15 zmiany dochodów rozporządzalnych gospodarstw 
domowych wskazują, Ŝe od 2004 r. mamy do czynienia ze znacznym wzrostem 
dochodów gospodarstw domowych rolników. Wskaźniki dynamiki dochodów 
gospodarstw domowych rolników w latach 2004–2007 w ujęciu rocznym zawierały się 
w przedziale od 120% do 123%, podczas gdy roczne wskaźniki dla dynamiki dochodów 
gospodarstw domowych ogółem w analogicznym okresie wynosiły od 104% do 111%. 
Wskazane wyŜej zmiany w obszarze rolnictwa i ukazane róŜnice są w zasadniczym 
stopniu efektem oddziaływania WPR oraz pośrednio efektem realizacji polityk 
strukturalnych Unii Europejskiej.  

                                                
39 Analiza zmian dochodów w wyniku realizacji poszczególnych działań PROW 2004-2006 
zostanie rozszerzona po uzyskaniu wyników badań ankietowych gospodarstw uczestniczących 
w programie. 
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Rysunek 5.3.15 Dynamika realnych (zdeflowanych wska źnikiem inflacji, 1995=100) 
dochodów rozporz ądzalnych na 1 osob ę w gospodarstwach domowych w latach 1995–
2007 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Pozytywnym symptomem dokonujących się zmian jest równieŜ spadek udziału 
dochodów ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych i świadczeń pomocy społecznej 
w całkowitych dochodach świadczący o restrukturyzacji dokonującej się w rolnictwie. 
JednakŜe naleŜy pamiętać, Ŝe poziom dochodów gospodarstw domowych rolników 
mimo znacznego ich wzrostu w ostatnich latach jest ciągle niŜszy niŜ poziom dochodów 
przeciętnych w kraju. W 2007 r. stanowiły one 91% dochodów gospodarstw domowych 
ogółem, podczas gdy w 2003 r. było to 70% (B.P.3-1.3). Dzięki takim zmianom 
zauwaŜyć moŜna zmniejszenie się dysparytetu dochodowego pomiędzy ludnością 
prowadzącą działalność rolniczą a ludnością pozarolniczą. Niemniej jednak naleŜy 
pamiętać, Ŝe dopiero w 2006 r., a więc po dwóch latach od wstąpienia do Unii 
Europejskiej i znacznego zasilenia funduszami i dopłatami, realne rozporządzalne 
dochody rolników były większe od dochodów uzyskiwanych w 1995 r. 

Rysunek 5.3.16 Dynamika podstawowych kategorii roln ictwa w latach 1998–2007 (ceny 
bieŜące) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RER. 
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Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER) opracowywane są przez Eurostat według 
jednolitej metodologii dla poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej (ze 
strony Polskiej: IERIGś–PIB, GUS). Wpływ dopłat w ramach WPR i innych transferów 
do rolnictwa jest ujęty w postaci memoriałowej. 

Dynamikę zmian wartości najwaŜniejszych kategorii ekonomicznych istotnych z punktu 
widzenia analizy dochodów przedstawiono na rysunku 5.3.16. Po wstąpieniu do Unii 
Europejskiej zauwaŜalny jest znaczący wzrost wartość produkcji polskiego sektora 
rolnego. W latach 2003–2007 wartość produkcji globalnej wzrosła o 46% a wartość 
dodana brutto aŜ o 72%. Dochody rolnicze w ujęciu nominalnym w tym czasie wzrosły 
3,3 krotnie a w ujęciu realnym trzykrotnie. JeŜeli spojrzymy na zmiany biorąc pod uwagę 
koniunkturę w rolnictwie a więc porównując lata 2006 i 2003 lub lata 2007 i 2004 
(relatywnie niewielkie oddziaływanie transferów) to zmiany tych samych kategorii są 
znacząco niŜsze. Zmiany tych samych kategorii dla lat 2003–2006 kształtują się 
odpowiednio na poziomie: 21,4%; 38,2%, 252% (B.P.3-1.4) i 236%. Z kolei odnotowany 
w latach 2004–2007 wzrost wartości produkcji globalnej wynosi 17%, wzrost wartości 
dodanej brutto stanowi 18% a zwiększenie dochodów nominalnych i realnych 
odpowiednio: 35% (B.P.3-1.4) i 28%.  

Na poziom powyŜszych kategorii decydujący wpływ mają ceny uzyskiwane (w relacji do 
kosztów) oraz wielkość wsparcia. Potwierdzeniem związku dochodów w rolnictwie 
z wielkością dopłat jest graficzny obraz dynamiki realnych dochodów sektora rolnego 
oraz udziału dopłat w dochodach z czynników produkcji (rysunek 4.2.3.3.). Okres po 
integracji w UE związany jest ze zdecydowanym wzrostem udziału dopłat i transferów 
w kształtowaniu dochodów rolniczych (w latach 2004–2007 średnio 36,11% – B.P.3-
1.2.). Objęcie rolnictwa polskiego instrumentami WPR i polityk strukturalnych 
spowodowało, Ŝe relacja ta kształtuje się na poziomie zbliŜonym do poziomu 
przeciętnego w UE. 

Rysunek 5.3.17 Dynamika zmian cen dochodów realnych  w rolnictwie (1995=100, lewa o ś) 
oraz udział dopłat w dochodzie z czynników produkcj i (%, prawa o ś) w latach 1998–2007  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RER. 

Podstawową kategorią dochodową ustalaną w systemie FADN (europejski system 
zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych bazujący na danych 
rachunkowych pochodzących z rachunkowości realizowanej w konwencji tzw. 
zarządczej) stanowi dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego . Ta kategoria 
przedstawia nadwyŜkę ekonomiczną uŜytkownika gospodarstwa rolnego przeznaczaną 
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na opłacenie własnych czynników produkcji, tj. pracy, ziemi i kapitału, zaangaŜowanych 
do działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego w danym roku obrachunkowym. 
Według wyników standardowych FADN w latach 2004–2007 nastąpił 52% wzrost 
dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego (DRG). W przeliczeniu na osobę 
pełnozatrudnioną (DRG/P) stanowiło to 55% zwiększenie dochodów. 

Obok absolutnego wzrostu dochodów nastąpiło równieŜ zwiększenie dochodów 
w porównaniu do dochodów ogółem w gospodarce narodowej. O ile w 2004 r. relacja 
dochodu na osobę pełnozatrudnioną (wg FADN) do dochodów rozporządzalnych (wg 
GUS) ludności ogółem wynosiła 1,45 to w 2007  juŜ 1,78 (B.P.3-1.5). 

Fundamentalny wpływ na zwiększenie dochodów realizowanych przez indywidualne 
gospodarstwa rolne w latach 2004–2007 miały subsydia dla rolników przekazywane 
kanałami pozarynkowymi. Wskaźnik ich wzrostu w tym okresie osiągnął poziom 382%. 
Inne parametry dotyczące produkcji i kosztów miały znacznie mniejszy wpływ na zmianę 
dochodu. Wartość produkcji zwiększyła się o 9%, a zuŜycie pośrednie o 8%. 

Rysunek 5.3.18 Dochody nominalne w rolnictwie (zł) wg wyników standardowych FADN 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Analiza danych uwidacznia wyraźne wspieranie tworzenia dochodu rolników dopłatami 
bezpośrednimi, kierowanymi kanałami pozarynkowymi do gospodarstw rolnych. Jednak 
zauwaŜalne jest róŜnicowanie roli dopłat w tworzeniu dochodów róŜnych grup 
gospodarstw rolnych. Wśród gospodarstw wyłonionych według typu rolniczego 
najwyŜszy udział dopłat w tworzeniu dochodu w okresie 2004–2007 odnotowano w 
gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych (38,2%) a wśród grup 
róŜniących się wielkością ekonomiczną najwyŜszy udział odnotowano w grupie 
gospodarstw najmniejszych (58,4%). Zastosowanie kryterium wielkości ekonomicznej 
uwidoczniło istnienie tendencji zmniejszania udziału dopłat w tworzeniu dochodu wraz 
ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw. 

Wraz z integracją dochody rolników w coraz większym stopniu zaleŜą od transferów do 
rolnictwa, podobnie jak to ma miejsce w krajach „starej” UE. W latach 2004–2006 
główne strumienie obejmowały jednolite płatności obszarowe (JPO) wraz z płatnością 
uzupełniającą (UPB), PROW oraz Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja 
i Modernizacja Sektora śywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO Rolny). 
W układzie tym PROW 2004–2006 stanowił ok. 21% transferów do rolnictwa. NaleŜy 
przypuszczać, Ŝe dochodowe oddziaływanie poszczególnych strumieni jest w znacznej 
mierze pochodną wielkości tych transferów (Rysunek 5.3.18). Zatem mając na uwadze, 
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Ŝe wzrost dochodów nominalnych wg RER stanowił 35% a realnych – 28%, to ok. jednej 
piątej tego wzrostu moŜe być pochodną programu PROW.  

Oczywiście powyŜsze stwierdzenie stanowi uproszczenie, poniewaŜ w wypadku części 
działań dochodowe oddziaływanie ma charakter zbliŜony do płatności obszarowych 
i efekt takich płatności jest bezpośredni, zaś w przypadku innych działań o charakterze 
inwestycyjnym oddziaływanie dochodowe ma wymiar pośredni i rozłoŜony w czasie. 
Spośród poszczególnych działań PROW 2004–2006 największy udział w kreowaniu 
dochodów w rolnictwie (oprócz UPB) mają działania obejmujące wspieranie działalności 
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (rysunek 5.3.19). Znaczny 
udział w poprawie dochodów na wsi ma działanie w postaci rent strukturalnych, gdzie 
transfer płatności dokonywany jest poza sektor rolny.  

Rysunek 5.3.19 Struktura najwa Ŝniejszych płatno ści na rzecz rolnictwa na dzie ń 31.01.2009 
(PROW bez uzupełniaj ącej płatno ści obszarowej)  
. 

Źródło: opracowano na podstawie danych ARIMR 

Podstawowym celem działania w postaci rent strukturalnych było przyspieszenie 
procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne 
(niekorzystnej struktury wiekowej). W dalszej konsekwencji powinno to prowadzić do 
poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz ich produktywności i rentowności dzięki 
temu, Ŝe osobami przejmującymi będą młodzi ludzie, dobrze przygotowani do 
prowadzenia gospodarstw. Samo przejście na rentę powinno prowadzić do zwiększenia 
dochodu na pełnozatrudnionego. Z drugiej strony oddziaływanie rent strukturalnych 
miało mieć w zamiarze charakter socjalny zapewniając dochód rolnikom rezygnującym 
z działalności rolniczej. WiąŜe się to bezpośrednio ze zwiększaniem dochodów ludności 
wiejskiej nie prowadzącej działalności rolniczej poprzez wdraŜanie programu. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe w wyniku realizacji działania dochody ludności wiejskiej globalnie 
zwiększyły się o wielkość zrealizowanych płatności tj. o 535 mln euro. 
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Rysunek 5.3.20 Struktura płatno ści w ramach PROW 2004–2006 na dzie ń 31.01.2009 
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Źródło: opracowano na podstawie danych ARIMR. 
 

NaleŜy podkreślić, Ŝe sama wysokość renty strukturalnej na poziomie podstawowym 
w kwocie 1254 zł (wskaźnik monitoringu) jest znacznie wyŜsza od przeciętnej renty 
i emerytury rolniczej (w 2007 r. wynosiła 813,93 zł) i porównywalna z przeciętną 
emeryturą i rentą z pozarolniczego systemu ubezpieczeń (w 2007 r. równała się 1298,83 
zł). Natomiast naleŜy mieć teŜ na uwadze, Ŝe średnie wysokości świadczeń uzyskiwane 
w wyniku przekazania gospodarstwa następcy lub otrzymywane w efekcie przekazania 
gospodarstwo na powiększenie kształtowały się na poziomie 1579,85 zł (wskaźniki 
monitoringu). Był to więc poziom znacznie wyŜszy nie tylko od średniej emerytury 
z KRUS, stanowiąc 194% takiego świadczenia (B.P.3-2.3), a nawet od przeciętnej renty 
i emerytury spoza rolniczego systemu ubezpieczeń, gdzie stanowił 122% takiej 
emerytury (B.P.3-2.2). Wszystko to wskazuje na to, Ŝe poziom świadczeń 
otrzymywanych w wyniku działania RS zapewniał relatywnie wysoki poziom dochodów 
osób rezygnujących z prowadzenia gospodarstw.  

Drugim działaniem bezpośrednio odnoszącym się do dochodów, głównie poprzez 
redukcję kosztów, było wspieranie grup producentów rolnych. Zakładany mechanizm, to 
konsolidacja sprzedaŜy i działanie w grupie, przez co następuje zwiększenie skali 
dostaw i redukcja kosztów jednostkowych. To z kolei, ceteris paribus, prowadzi do 
wzrostu dochodów. Generalnie przyjmuje się, Ŝe procesy konsolidacji poziomej powinny 
poprzedzać procesy konsolidacji pionowej jeŜeli chcemy zachować względną równość 
partnerów w tym drugim łańcuchu integracyjnym. Stąd teŜ celowe wydaje się być 
promowanie takich działań z uwagi na ich strukturalny charakter i sprzyjanie poprawie 
konkurencyjności gospodarstw. 
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RozwaŜania teoretyczne poparte są wynikami przeprowadzonych wywiadów CATI. 
Zatem w wyniku realizacji działania GPR nastąpiło zwiększenie siły przetargowej po 
stronie zgłaszających podaŜ, gdyŜ 62% ankietowanych członków grup uznało, Ŝe 
wsparcie w ramach GPR przyczyniło się do wzrostu cen otrzymywanych za produkty 
przez grupę (B.P.4-1.4). Działanie GPR umoŜliwiło teŜ poprawę standaryzacji produktów 
(82,5% respondentów udzieliło twierdzącej odpowiedzi (A.DP.3.2-2.3)), poprawę jakości 
produktów (82,5% twierdzących odpowiedzi (A.DP.3.1-1.4), natomiast niekoniecznie 
prowadziło do wzrostu produkcji (tylko 55% ankietowanych oceniło, Ŝe ich produkcja 
uległa zwiększeniu). 

Stąd mamy bezpośrednie przełoŜenie na poprawę sytuacji dochodowej rolników 
działających w ramach grup producenckich. Uzyskane wyniki badań ankietowych grup 
producentów rolnych wskazują, Ŝe działanie GPR przyczyniło się w średnim stopniu do 
podniesienia dochodów członków grupy poprzez redukcję kosztów (A.DP.3.2-2.6). 
Takiej odpowiedzi udzieliło najwięcej, bo 40%, ankietowanych. Na realizację tego celu 
w stopniu duŜym wskazało 20% ankietowanych, a w stopniu małym 15% respondentów 
(rysunek 5..3.21). RównieŜ 67% ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi na 
pytanie (A.DP.3.2-1.1): „Czy działania objęte wsparciem poprawiły kondycję finansową 
gospodarstw członków grupy?”. 

W świetle powyŜszych wyników moŜna uznać, Ŝe działanie GPR przyczyniło się do 
poprawy sytuacji dochodowej większości beneficjentów. 

Rysunek 5.3.21 Struktura odpowiedzi na pytanie: „Pr osimy oceni ć, w jakim stopniu zostały 
zrealizowane nast ępuj ące cele: Podniesienie dochodów członków grupy poprz ez redukcj ę 
kosztów” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Analiza zmian dochodów gospodarstw uczestniczących w systemie FADN40 wskazuje, 
Ŝe w latach 2004–2007 nastąpił znacznie większy wzrost dochodów gospodarstw 

                                                
40 Analizę wpływu PROW 2004-2006 na dochody przeprowadzono dla panelu 8484 gospodarstw będących 
nieprzerwanie w systemie FADN w latach 2004-2004. Podziały wg ESU, regionu, typu działalności dotyczą 
stanu zastanego w roku 2004 (w kolejnych latach w których gospodarstwa uczestniczyły w PROW mogły 
one naleŜeć do innej klasy ESU w zaleŜności od sytuacji ekonomicznej gospodarstwa). W przypadku 
działania WGN analizie poddano 463 gospodarstwa, które co najmniej dwa razy otrzymały płatność z WGN. 
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uczestniczących w działaniu Wspieranie gospodarstw niskotowarowych w porównaniu 
do gospodarstw pozostałych (tablica 5.3.16, rysunek 5.3.22) (B.P.3-1.6). Generalną 
prawidłowością jest to, Ŝe wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw dochodowy wpływ 
działania WGN jest coraz mniejszy z uwagi na fakt, Ŝe wraz ze wzrostem skali produkcji 
poziom wsparcia stanowi coraz mniejszy udział w pokryciu kosztów. Obserwuje się 
równieŜ relatywnie mniejsze niŜ w innych regionach oddziaływanie dochodowe 
programu w Małopolsce i Pogórzu, gdzie duŜe znacznie odgrywają inne formy 
wspierania dochodów. 

Zatem, w świetle przedstawionych danych, moŜna wyrazić opinię, Ŝe działanie 
przyczyniło się do przejściowego wsparcia dochodów. O trwałości wzrostu tego dochodu 
będzie świadczyła poprawa efektowności gospodarowania, wzrost produkcji i generalnie 
ich restrukturyzacja w kierunku gospodarstw towarowych będąca przedmiotem analiz 
przy odpowiedzi na pytanie przekrojowe BP4. 

Rysunek 5.3.22 Dynamika przeci ętnych (mediana) nominalnych dochodów z rodzinnego 
gospodarstwa (DRG) oraz nominalnych dochodów z rodz innego gospodarstwa na osob ę 
pełnozatrudnion ą (DRG/P) gospodarstw bardzo małych (=<4 ESU) w lata ch 2004–2007 
(2004=100) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Tablica 5.3.16 Przeci ętne (mediana) nominalne dochody z rodzinnego gospod arstwa (DRG) 
w latach 2004–2007 oraz ich dynamika (2004=100) w z aleŜności od wielko ści ekonomicznej 
ESU 

Wielko ść / Lata 2004 2005 2006 2007 2007/2004 
Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia WGN 

Bardzo małe ( < 4 ESU) 7229 8317 11749 14194 196,3% 

Małe (4 =< 8 ESU) 16430 16195 23217 24928 151,7% 
Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia WGN 

Bardzo małe (< 4 ESU) 6494 7564 14555 16058 247,3% 

Małe (4 =< 8 ESU) 11161 11468 19548 20948 187,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 
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W przypadku wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania wzrost dochodów był środkiem umoŜliwiającym realizację 
celu głównego w postaci utrzymania produkcji na obszarach o niskiej dochodowości. 
Bez dodatkowego wsparcia wyrównującego dochody (ich nierównowaga wynika 
z gorszych warunków gospodarowania) mogłoby następować dalsze wyludnienie wyŜej 
wymienionych obszarów.  

Rysunek 5.3.23 Dynamika przeci ętnych (mediana) nominalnych dochodów z rodzinnego 
gospodarstwa (DRG) oraz nominalnych dochodów z rodz innego gospodarstwa na osob ę 
pełnozatrudnion ą (DRG/P) w latach 2004–2007 (2004=100) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 
 

Wg danych monitoringu średnia płatność w przeliczeniu na ha UR z tego tytułu wynosiła 
185zł zaś na gospodarstwo stanowiła 1847,3zł. Z kolei wg danych FADN udział dopłat 
z ONW w dochodach z rodzinnego gospodarstwa w latach 2004–2007 wyniósł średnio 
11,26% (przeciętna liczona za pomocą mediany – 10,18%). W tym samym czasie 
dopłaty z ONW pokrywały średnio 6,20% kosztów ogółem (mediana 5,22%). JuŜ same 
takie wskaźniki pozwalają mówić o dochodowym oddziaływaniu wsparcia ONW. 
Potwierdza to porównanie kształtowania się przeciętnych zmian dochodów w latach 
2004–2007 w populacji gospodarstw korzystających z takiego wsparcia i grupie 
pozostałych gospodarstw41 (rysunek 5.3.23). Przeciętny (mediana) wzrost dochodów 
w tym samym okresie w przypadku gospodarstw korzystających ze wsparcia ONW 
wyniósł 48,3%, natomiast pozostałych 32,6%. RóŜnica więc wynosi 15,7 pp. (B.P.3-1.7). 
Porównanie to całkiem jednoznacznie wskazuje, Ŝe program przyczynił się do 
zwiększenie dochodów ludności rolniczej korzystającej z dopłat ONW.  

                                                
41 Jako gospodarstwa uczestniczące w programie ONW do analiz przyjęto te, które otrzymały 
dopłaty w latach 2006-2007 (nieliczne z nich nie otrzymały dopłat w 2005 r.) zaś grupę 
gospodarstw „pozostałych” stanowiły te, które ani razu nie otrzymały takiego wsparcia. 
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Tablica 5.3.17 Przeci ętne (mediana) nominalne dochody z rodzinnego gospod arstwa (DRG) 
w latach 2004–2007 oraz ich dynamika (2004=100) w z aleŜności od wielko ści ekonomicznej 
ESU 

Wielko ść / Lata 2004 2005 2006 2007 2007/2004 
Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia ONW 

Bardzo małe ( < 4 ESU) 6993 6990 11223 14186 202,9% 
Małe (4 =< 8 ESU) 15254 13058 19500 23401 153,4% 
Średnio małe (8 =< 16 ESU) 32537 28902 36783 45520 139,9% 
Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 71912 59778 74578 85573 119,0% 
DuŜe (40 =< 100 ESU) 145812 131929 158262 189273 129,8% 
Bardzo duŜe ( >= 100 ESU) 460781 453114 416331 528155 114,6% 
RAZEM 37612 32351 41229 49878 132,6% 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia ONW 
Bardzo małe ( < 4 ESU) 6857 8837 13593 15429 225,0% 
Małe (4 =< 8 ESU) 14429 16488 23730 23504 162,9% 
Średnio małe (8 =< 16 ESU) 29374 33135 40807 44358 151,0% 
Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 62567 64024 79634 84796 135,5% 
DuŜe (40 =< 100 ESU) 142432 141059 157131 173146 121,6% 
Bardzo duŜe (>= 100 ESU) 376804 256826 384486 351942 93,4% 
RAZEM 32468 35856 44787 48151 148,3% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

RównieŜ w przypadku ONW oddziaływanie dochodowe działania ulega zwiększeniu 
wraz ze zmniejszeniem skali gospodarstwa (tablica 5.3.17). Zaobserwować moŜna, Ŝe 
poziom dochodów gospodarstw korzystających ze wsparcia ONW dla czterech 
najmniejszych grup wg skali produkcji uległ zwiększeniu i teraz jest porównywalny do 
dochodów analogicznych gospodarstw nie korzystających ze wsparcia ONW. 
W przypadku gospodarstw duŜych i bardzo duŜych nadal oddziaływanie programu jest 
znacznie słabsze i nie doprowadziło do wyrównania dochodów pomiędzy 
gospodarstwami ONW i pozostałymi. 

ZauwaŜyć moŜna teŜ (rysunek 5.3.24), Ŝe w 2007 r. róŜnica między dynamiką zmian 
dochodów gospodarstw korzystających z płatności ONW w porównaniu do dynamiki 
zmian dochodów gospodarstw pozostałych uległa zmniejszeniu co wskazywać moŜe na 
zmniejszenie roli dopłat z czasem lub teŜ ich mniejsze znaczenie w przypadku wysokich 
cen zbytu produktów rolnych. 

JeŜeli analizujemy zmiany dochodów w ujęciu regionalnym (tablica 5.3.18) to największy 
wpływ ONW na poziom dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego miał miejsce w 
przypadku Małopolski i Pogórza. W przypadku pozostałych regionów zmiany dochodów 
gospodarstw korzystających ze wsparcia ONW i nie objętych tym programem są 
zbliŜone.  
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Tablica 5.3.18 Przeci ętne (mediana) nominalne dochody z rodzinnego gospod arstwa (DRG) 
w latach 2004–2007 oraz ich dynamika (2004=100) w z aleŜności od regionu 

Wielko ść / Lata 2004 2005 2006 2007 2007/2004 
Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia ONW 

Pomorze i Mazury 48164 46007 59153 71096 147,6% 
Wielkopolska i Śląsk 49932 40398 51040 57547 115,3% 
Mazowsze i Podlasie 26080 25122 31970 40508 155,3% 
Małopolska i Pogórze 26537 22917 33534 37910 142,9% 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia ONW  
Pomorze i Mazury 42644 45259 60692 64841 152,1% 
Wielkopolska i Śląsk 39933 37261 46412 50945 127,6% 
Mazowsze i Podlasie 28885 33324 40693 44135 152,8% 
Małopolska i Pogórze 18010 21522 32237 36193 201,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Celem działania wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt (PRŚ) była ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych 
obszarów wiejskich. W zamian za usługi świadczone na rzecz środowiska naturalnego 
(dobro publiczne) rolnicy otrzymują dodatkowe wsparcie wyrównujące niewykorzystane 
moŜliwości gospodarowania z wykorzystaniem dostępnych czynników produkcji. Wg 
danych monitoringu ARiMR przeciętna stawka pomocy w przeliczeniu na ha wyniosła 
557,74 zł (a więc była znacznie wyŜsza niŜ dopłaty z ONW) i 474,04 zł w przeliczeniu na 
DJP. Przeprowadzona analiza poziomu dochodów gospodarstw (na podstawie danych 
FADN42) korzystających ze wsparcia PRŚ i nie korzystających (rysunek 5.3.24, tablica 
5.3.19) wskazuje, Ŝe działanie PRŚ przyczyniło się do zwiększenia dochodów rolniczych 
tej pierwszej grupy gospodarstw. Świadczy o tym róŜnica w średniej dynamice na 
poziomie 9,9 pp. (B.P.3-1.8). 

Podobnie jak w przypadku innych działań, prawidłowością jest silniejsze oddziaływanie 
dochodowe działania PRŚ na mniejsze gospodarstwa niŜ na gospodarstwa większe 
(tablica 5.3.19). Biorąc pod uwagę dominujący typ produkcyjny największe róŜnice 
w dynamice zmian dochodów gospodarstw korzystających ze wsparcia PRŚ 
i pozostałych gospodarstw w latach 2004–2007 miały miejsce w przypadku rolników 
utrzymujących zwierzęta w systemie wypasowym (61%) i upraw polowych (44%). 
Podobnie jak w przypadku działania ONW największy wzrost dochodów miał miejsce 
w przypadku Małopolski i Pogórza. Wskazuje to, Ŝe wzrost dochodów w tym regionie był 
konsekwencją wpływu wielu działań i programów jednocześnie. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe działanie ma równieŜ charakter długookresowy gdyŜ dzięki jego 
realizacji powinna wzrastać atrakcyjność obszarów wiejskich z punktu widzenia 
działalności agroturystycznej W konsekwencji powinno to zapewniać dodatkowe 
dochody nie tylko dla rolników objętych programem ale równieŜ społeczności lokalnych. 
Efekt ten powinien być widoczny w większym stopniu po kilku, kilkunastu latach. 

Bezpośrednim celem działania zalesianie gruntów rolnych był wzrost lesistości kraju 
dzięki zagospodarowaniu w tym celu uŜytków rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa 
i zagroŜonych erozją czy zanieczyszczeniami wód. Rolnik w zamyśle programu miał 

                                                
42 Gospodarstw PRŚ to gospodarstwa, które otrzymały wsparcie jednocześnie w roku 2006 
i 2007 (bardzo mała grupa gospodarstw deklarowała uzyskanie dopłat w roku 2005). 
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otrzymać pomoc równowaŜącą utracony dochód w efekcie wyłączenia gruntów spod 
uprawy.  

Rysunek 5.3.24 Dynamika przeci ętnych (mediana) nominalnych dochodów z rodzinnego 
gospodarstwa (DRG) oraz nominalnych dochodów z rodz innego gospodarstwa na osob ę 
pełnozatrudnion ą (DRG/P) w latach 2004–2007 (2004=100) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Tablica 5.3.19 Przeci ętne (mediana) nominalne dochody z rodzinnego gospod arstwa (DRG) 
w latach 2004–2007 oraz ich dynamika (2004=100) w z aleŜności od wielko ści ekonomicznej 
ESU 

Wielko ść / Lata 2004 2005 2006 2007 2007/2004 

Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia PR Ś 

Bardzo małe ( < 4 ESU) 7129 7628 12053 14357 201,4% 
Małe (4 =< 8 ESU) 14822 14364 21116 22827 154,0% 
Średnio małe (8 =< 16 ESU) 30569 30839 38370 44446 145,4% 
Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 66425 61394 74694 81567 122,8% 
DuŜe (40 =< 100 ESU) 141934 131930 150966 168222 118,5% 
Bardzo duŜe ( >= 100 ESU) 383611 311137 346340 357634 93,2% 
RAZEM 34316 33087 41469 46757 136,3% 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia PR Ś 
Bardzo małe ( < 4 ESU) 6656 8312 15134 19135 287,5% 
Małe (4 =< 8 ESU) 15557 16799 25923 31436 202,1% 
Średnio małe (8 =< 16 ESU) 33582 33238 50119 50616 150,7% 
Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 66554 57807 81372 101378 152,3% 
DuŜe (40 =< 100 ESU) 161041 136563 173957 205906 127,9% 
Bardzo duŜe ( >= 100 ESU)* 545091 373131 479192 671299 123,2% 
RAZEM 41120 37399 54051 60135 146,2% 

*Liczebność próby poniŜej 30 gospodarstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Gospodarowanie na terenach przewidzianych do zalesienia jest praktycznie 
nieuzasadnione ekonomicznie i wcześniej czy później tereny te zostałyby zalesione. 
W związku z czym dopłaty na załoŜenie plantacji stanowiły dobry impuls w tym kierunku. 
Natomiast pięcioletnie premie pielęgnacyjne w kwocie między 420 zł a 1100 zł 
(w zaleŜności od sposobu uprawy oraz konfiguracji terenu) umoŜliwiają pokrycie 
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kosztów utrzymania plantacji we wczesnej fazie. Z kolei premia zalesieniowa (wskaźnik 
monitoringu) dla rolników w kwocie średnio 1310 zł/ha na rok stanowi w pewnym sensie 
dochód rolniczy, który jest większy niŜ dochód moŜliwy do uzyskania z innych rodzajów 
działalności na takich glebach. Dla porównania średni dochód łącznie z dopłatami 
z uprawy Ŝyta ozimego (moŜe być uprawiane na takich glebach) w latach 2006 i 2007 
wyniósł odpowiednio: 384 zł/ha i 1103zł/ha43. Zatem w tych dwóch latach poziom premii 
zalesieniowej stanowił 176% (B.P.3-1.10) moŜliwych do uzyskania dochodów z uprawy 
Ŝyta. Nawet średnie dochody (łącznie z dopłatami) z uprawy pszenicy ozimej (ma 
nieporównywalnie większe wymagania glebowe) w analogicznych okresach wyniosły 
731zł/ha i 2490zł/ha co było średnio tylko o 19% większą kwotą od premii zalesieniowej 
ale pozwalało uzyskać pewny dochód nie uzaleŜniony od cen skupu surowców rolnych. 

Zatem w świetle tych wyników moŜna wskazać, Ŝe poziom płatności ma w duŜej mierze 
charakter podtrzymujący a nawet zwiększający dochody ludności rolniczej, gdyŜ 
uŜytkując grunty alternatywnie trudno byłoby uzyskać podobne dochody.  

Działanie dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej miało na celu 
ułatwienie dostosowań gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 
w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt. W wielu przypadkach spełnienie standardów określających warunki produkcji 
rolnej zgodnych z wymogami UE nie byłoby moŜliwe bez dodatkowego wsparcia.  

Przeprowadzona porównawcza analiza zmian dochodów gospodarstw korzystających ze 
wsparcia w ramach działania DSU oraz dochodów gospodarstw pozostałych (dane 
FADN44) nie potwierdza dochodowego oddziaływania programu (rysunek 5.3.25). MoŜna 
zauwaŜyć wręcz czasowe (2006 r.) pogorszenie przeciętnych dochodów gospodarstw 
realizujących inwestycje w stosunku do dochodów gospodarstw pozostałych. Na taki 
stan rzeczy wpływać moŜe termin realizacji inwestycji, gdyŜ większość gospodarstw 
deklarowała uzyskanie wsparcia w 2006 r. Bardziej szczegółowa analiza dla 
poszczególnych grup wielkościowych gospodarstw (tablica 5.3.20) pokazuje, Ŝe 
gospodarstwa (od 4 do 8 ESU) radzą sobie lepiej niŜ analogiczne gospodarstwa z grupy 
a nie korzystającej z takiego wsparcia.  

W świetle przedstawionych danych nie moŜna wskazać jednoznacznie, Ŝe program 
przyczynił się do krótkookresowej poprawy dochodów gospodarstw korzystających ze 
wsparcia DSU o czym świadczy tylko 2,8 pp. róŜnicy między zmianami dochodów 
gospodarstw korzystających z programu a zmianami dochodów pozostałych 
gospodarstw (B.P.3-1.9). Wynikać to moŜe z faktu, Ŝe od momentu realizacji inwestycji 
do czasu oceny minął bardzo krótki okres oraz tego, Ŝe nie były to inwestycje 
bezpośrednio oddziaływujące na wynik finansowy gospodarstw tak jak inne programy. 
Natomiast moŜna wskazać, Ŝe działanie DSU umoŜliwia co najmniej utrzymanie 
dotychczasowych dochodów osób prowadzących działalność rolniczą a jednocześnie 
zwiększa szanse na zwiększenie ich dochodów w przyszłości i wzrost dochodów 
społeczności lokalnych w wyniku zwiększenia atrakcyjności przyrodniczej gminy. 
Oczywiście naleŜy brać teŜ pod uwagę fakt, Ŝe bez wsparcia niemoŜliwe byłoby 
poczynienie takowych inwestycji a nawet gdyby były one przeprowadzone z własnych 

                                                
43 Na podstawie opracowania: Produkcja, koszty, i dochody wybranych produktów rolniczych w 
latach 2006-2007, wyd. IERIGś-PIB, 2008. 
44 Z uwagi, Ŝe inwestycje dotyczą głównie produkcji zwierzęcej to analizowana próba (zarówno 
gospodarstwa DSU jaki pozostałe) została ograniczona do takich gospodarstw. Dodatkowo 
wyeliminowano z niej gospodarstwa najmniejsze (poniŜej 4 ESU) i największe (powyŜej 100 
ESU) z uwagi na ich śladowy udział w korzystaniu z DSU. 
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środków to odbiło by się to negatywnie na wielkości dochodów jako kategorii wynikowej 
(przychody minus koszty). 

Rysunek 5.3.26 Dynamika przeci ętnych (mediana) nominalnych dochodów z rodzinnego 
gospodarstwa (DRG) oraz nominalnych dochodów z rodz innego gospodarstwa na osob ę 
pełnozatrudnion ą (DRG/P) w latach 2004–2007 (2004=100) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Tablica 5.3.20 Przeci ętne (mediana) nominalne dochody z rodzinnego gospod arstwa (DRG) 
w latach 2004–2007 oraz ich dynamika (2004=100) w z aleŜności od wielko ści ekonomicznej 
ESU 

Wielko ść / Lata 2004 2005 2006 2007 2007/2004 

Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia DSU 

Małe (4 =< 8 ESU) 13553 14049 19722 20080 148,2% 

Średnio małe (8 =< 16 ESU) 29200 29889 37389 41314 141,5% 

Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 65500 60776 75482 78326 119,6% 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 142107 134316 148971 166483 117,2% 

RAZEM 36375 35663 45183 47062 129,4% 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia DSU 

Małe (4 =< 8 ESU) 14202 17279 23621 24104 169,7% 

Średnio małe (8 =< 16 ESU) 29358 29837 36830 41941 142,9% 

Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 62296 59476 67195 80805 129,7% 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 137796 108524 134118 136392 99,0% 

RAZEM 41310 40903 47137 54595 132,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Analiza odpowiedzi respondentów w ramach badań CATI, PAPI (tablica 5.3.21) na 
pytanie ewaluacyjne dotyczące zmian dochodów w latach 2004–2008 (B.P.3-1.1.) 
wskazuje, Ŝe rolnicy bardziej negatywnie oceniają ich zmiany w porównaniu do wyników 
danych FADN i GUS. Po części jest to spowodowane bieŜącą sytuacja rynkową 
w momencie przeprowadzenia badań (niskie ceny skupu surowców rolnych) 
w porównaniu do sytuacji w 2007 r. Mimo to pozytywnych odpowiedzi było więcej niŜ 
negatywnych. Dotyczy to zarówno gospodarstw uczestniczących w PROW jak 
i gospodarstw z grup kontrolnych (nie korzystających z PROW). Najczęściej na wzrost 
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wskazywali rolnicy działania DSU (nie znajduje to potwierdzenia w danych FADN) oraz 
WGN (najmniejsze gospodarstwa co potwierdzają wyniki makroekonomiczne i dane 
FADN, Ŝe w takich gospodarstwach dochody wzrosły w największym stopniu). Fakt 
uczestnictwa w programie równieŜ miał pozytywne oddziaływanie na dochody na co 
wskazuje większy odsetek respondentów udzielających odpowiedzi TAK wśród rolników 
korzystających ze wsparcia niŜ w grupach kontrolnych (i mniejszy odsetek wskazujących 
na spadek dochodów wśród rolników uczestniczących w PROW). 

Tablica 5.3.21 Struktura procentowa odpowiedzi na p ytanie ewaluacyjne dotycz ące zmian 
dochodów w latach 2004–2008 

Działanie Wzrost Brak zmian Spadek 
GPR 30,0 62,5 7,5 
RS 36,1 47,8 16,1 
RS(kontrolna) 32,7 36,4 30,9 
WGN 48,4 34,4 17,2 
WGN (kontrolna) 42,2 35,9 21,9 
DSU 50,0 16,7 33,3 
DSU (kontrolna) 45,6 24,9 29,5 
PRŚ 39,9 29,4 30,7 
PRŚ (kontrolna) 38,7 38,7 22,6 
ZGR 35,9 36,6 27,5 
ZGR (kontrolna) 34,8 34,9 30,3 
ONW 31,2 43,5 25,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PAPI, CATI. 

Przeprowadzone analizy wskazują, Ŝe program generalnie przyczynił się do wzrostu 
dochodów ludności rolniczej i wiejskiej. W krótkim okresie efekty te są widoczne 
w postaci porównania zmian twardych wskaźników takich jak m.in. dynamika zmian 
dochodów w rolnictwie i poza rolnictwem czy porównanie dynamiki zmian dochodów 
gospodarstw realizujących poszczególne działania oraz zmian dochodów gospodarstw 
nie będących beneficjentami tych działań. Otrzymane wyniki pokrywają się 
z załoŜeniami PROW oraz analizą ex ante programu, gdzie stwierdzono, Ŝe poprawa 
konkurencyjności powinna zostać osiągnięta poprzez „Poprawę dochodów w rolnictwie 
i na wsi w wyniku wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 
wprowadzania rent strukturalnych i wsparcia gospodarstw niskotowarowych. Wydaje się, 
Ŝe temu celowi słuŜyć będą takŜe programy rolnośrodowiskowe, a takŜe pośrednio 
grupy producentów…”.  

Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa większy wpływ na zmiany dochodów jest 
widoczny w gospodarstwach małych natomiast wraz ze wzrostem skali produkcji 
relatywny wpływ PROW na dochody ulega zmniejszeniu. Zatem, jeŜeli chodzi o wzrost 
dochodów, gospodarstwa małe są największymi beneficjentami programu PROW 
i generalnie WPR w obecnym kształcie. Kolejnym waŜnym aspektem dopłat jest 
stabilizacja dochodów producentów rolnych, szczególnie małych gospodarstwach, co 
zmniejsza ryzyko spadku dochodów związanego z wahaniami cen surowców rolnych. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe o dochodach w dłuŜszym okresie czasu decyduje przede 
wszystkim potencjał produkcyjny oraz efektywność gospodarowania. W związku z czym 
efekt dochodowy, który jest widoczny do bieŜącego okresu a który dokonał się głównie 
za sprawą płatności bezpośrednich i innych płatności o podobnym oddziaływaniu 
(np. ONW) będzie z czasem osłabiał się. Jest to widoczne w udziale dopłat 
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w zaleŜności od wielkości gospodarstwa (lub siły ekonomicznej). W długim okresie 
waŜniejsze są transfery i działania związane z modernizacją sektora, które umoŜliwiają 
wzrost konkurencyjności sektora. Natomiast część działań, mimo bezsprzecznie 
dochodowego ich oddziaływania (kaŜde praktycznie wsparcie wpływa na dochody) nie 
prowadzi do zmiany istniejącego stanu strukturalnego sektora uzaleŜniając go po prostu 
od transferów zewnętrznych. Zatem obecnie moŜna częściowo zgodzić się 
z przypuszczeniem formułowanym na etapie oceny ex ante, Ŝe „niezaleŜnie jednak od 
korzyści, które odniosą obdarowani, wpływ tak wydanych środków na trwałą poprawę 
sytuacji gospodarczej będzie znikomy”. 

W jakim zakresie realizacja programu przyczyniła si ę do poprawy sytuacji 
rynkowej w odniesieniu do podstawowych produktów ro lnych/le śnych? (P.B.4) 

W rolnictwie podobnie jak w innych sektorach gospodarki decydujący wpływ na poziom 
uzyskiwanych dochodów ma efektywność gospodarowania. MoŜna powiedzieć, Ŝe 
z ekonomicznego punku widzenia, zróŜnicowanie dochodów, jako pochodna 
efektywności, jest sprawiedliwe. Oczywiście praktycznie kaŜdy rodzaj wsparcia prowadzi 
do poprawy sytuacji dochodowej (wynika to z konstrukcji bilansu), ale nie kaŜdy rodzaj 
wsparcia jest impulsem do poprawy efektywności gospodarowania poprzez obniŜenie 
kosztów czy wzrost wydajności produkcji. W efekcie wzrost dochodów staje się wyŜszy 
niŜ wzrost wydajności pracy hamując tym samym endogeniczny wzrost sektora.  

W kontekście pytania ewaluacyjnego naleŜy wskazać, Ŝe zmiany sytuacji rynkowej 
bezpośrednio związane są z Celem 1: „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-
Ŝywnościowej”. Jak wskazano w dokumencie45 „Podnoszenie konkurencyjności 
gospodarstw w ramach Planu będzie odbywało się między innymi poprzez wdraŜanie 
instrumentów, które będą mieściły się w ramach Priorytetu 1.1 – Zwiększenie 
efektywności ekonomicznej gospodarstw. Do instrumentów tych naleŜą: renty 
strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych i wspieranie grup producentów 
rolnych”. W przypadku rent strukturalnych załoŜono, Ŝe sama wymiana pokoleniowa 
będzie czynnikiem sprzyjającym wzrostowi efektywności gospodarowania i poprawie ich 
rentowności. Podstawowym celem wsparcia gospodarstw niskotowarowych było 
świadczenie pomocy finansowej koniecznej w celu zachowania płynności finansowej 
tych gospodarstw o małej skali produkcji/dochodu, które jednocześnie nie spełniają 
kryteriów Ŝywotności ekonomicznej. Podstawowym celem działania GPR było wsparcie 
procesów konsolidacji w ramach grup producentów rolnych i ich związków, a przez to 
osiągnięcie poprawy zorganizowania rynku produktów rolnych w wyniku zwiększenia siły 
przetargowej po stronie zgłaszających podaŜ. Wpływ na rynek powinien być widoczny 
poprzez dostosowanie asortymentu, jakości i ilości produkcji do potrzeb rynku oraz 
zwiększenie odpowiedzialności producentów za podejmowane decyzje produkcyjne.  

Pozostałe działania, mimo, Ŝe nie miały w załoŜeniu bezpośrednio wpływać na 
podnoszenie konkurencyjności gospodarstw, równieŜ mogły mieć swoje implikacje 
rynkowe poprzez zmiany lub utrzymanie stanu (bez programu nie miało by miejsca) 
w zakresie struktury agrarnej, produkcji lub teŜ cen. Stąd teŜ zostaną przeanalizowane 
w kontekście urynkowienia. 

Oceniając wpływ programu na poprawę sytuacji rynkowej na podstawowych rynkach 
surowców po pierwsze naleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe PROW nie był jedynym 
(i głównym) programem, którego celem byłaby poprawa konkurencyjności gospodarstw. 
Tym samym nie naleŜy oczekiwać jego silnego oddziaływania na wielkość wskaźników 
                                                
45 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 
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makroekonomicznych, a tym bardziej na poszczególne rynki towarowe. O wiele większe 
oddziaływanie miał SPO Rolny, który był skierowany do gospodarstw towarowych. 
NaleŜy teŜ podkreślić, Ŝe znacznie większy wpływ na rozwój sytuacji rynkowej miało 
samo otwarcie na rynki Unii Europejskiej. Po drugie, strukturalne efekty oddziaływania 
PROW jak i innych programów powinny się uwidaczniać w dłuŜszym okresie niŜ ten, 
który minął do momentu oceny ex post. 

Podczas oceny waŜna jest odpowiedź nie tylko, jak PROW wpłynął na sytuację w skali 
kraju, ale równieŜ, czy załoŜone mechanizmy oddziaływały w poŜądanym kierunku na 
gospodarstwa uczestniczące w programie. RozwaŜania zostaną rozpoczęte od oceny 
sytuacji na rynkach z makroekonomicznego punktu widzenia a następnie przejdziemy do 
oszacowania wpływu poszczególnych działań PROW na rynki rolne. 

NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe odstawą wzrostu urynkowienia są zmiany strukturalne 
w rolnictwie. Statystyki dotyczące produktywności pracy wskazują, Ŝe nie uległa ona 
poprawie po wejściu naszego kraju do UE. Jest nawet nieznacznie niŜsza niŜ było to w 
momencie wstąpienia do UE (2004 r.). Zatem, PROW jako całość miał negatywny wpływ 
na odpływ ludności z sektora rolniczego a więc nie wspierał (a czasami nawet hamował) 
w tym zakresie procesu urynkowienia. Potwierdzają to statystyki dotyczące liczby 
pracujących w rolnictwie  pozostające prawie na tym samym poziomie od momentu 
wejścia do UE, co wskazuje na zatrzymanie przekształceń strukturalnych. 
Równocześnie liczba gospodarstw rolnych powyŜej 1 ha uległa nieznacznemu 
obniŜeniu. Zatem wzrost dochodów w rolnictwie w wyniku płatności z tytułu PROW i 
innych programów, który jest bezsprzeczny i dowiedziony w rozdziale 4.2.3. niniejszego 
raportu, nie idzie w parze z przekształceniami strukturalnymi. Jest to w duŜym stopniu 
niebezpieczna sytuacja gdyŜ, jak wskazuje Kowalski i Rembisz46 tempo wzrostu 
wydajności pracy powinno być większe niŜ wzrostu wynagrodzenia (dochodów 
rolniczych) jeŜeli chcemy prowadzić do rozwoju sektora a nie jego stagnacji. Wynika to z 
tego, Ŝe nadrzędnym celem działań wspierających nie jest zachęcanie do 
maksymalizacji zysku przez podmioty, co jest głównym motorem napędowym postępu, 
ale aspekty społeczno-polityczne, w tym tzw. sprawiedliwość społeczna. 

Analizując okres przed i po integracji z Unią Europejską moŜna zauwaŜyć pewne zmiany 
w strukturze produkcji rolniczej. Oczywiście wszelkie analizy są utrudnione z uwagi na 
znaczne wahania produkcji będące rezultatem czynników atmosferycznych oraz 
koniunktury panującej na poszczególnych rynkach będącej z kolei pochodną 
kształtowania się cen światowych. Struktura zasiewów nie ulega ciągłym zmianom. Do 
momentu wejścia do UE mieliśmy do czynienia  ze wzrostem udziału zbóŜ w zasiewach. 
Po integracji obserwuje się powolny spadek ich udziału z 75,48% w 2003 r. do 72,9% 
w 2007 r. Dodatkowo zmianom uległa struktura produkcyjna zbóŜ z czego najbardziej 
widoczny jest spadkowy trend w produkcji Ŝyta utrzymujący się od początku lat 
dziewięćdziesiątych (średnio ok. 250 tys. ton rocznie) oraz równoczesny wzrost udziału 
pszenŜyta i jęczmienia. Bardzo znaczącą zmianę stanowi spadek udziału ziemniaków 
w strukturze upraw z 13,4% w 1995 r., poprzez 7,8% w 2003 r. do 5% w 2007 r.. 
Obserwujemy znaczny wzrost udziału roślin przemysłowych (głównie rzepaku i rzepiku) 
z 5,4% w 2003 r. do 9,6% w 2007 r. 

JeŜeli chodzi o produkcję zwierzęcą to produkcja mleka nie ulega większym zmianom od 
1995 r., natomiast dostawy do mleczarni zwiększyły się w tym czasie o 38% (w tym od 

                                                
46 Kowalski A., Rembisz W. (2005): Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość 
społeczna. IERIGś-PIB. 
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2003 r. o 15%). Oznacza to, Ŝe na tym rynku nastąpił znaczny wzrost towarowości. 
O wzroście efektywności tego sektora świadczy teŜ wzrost wydajności mlecznej o 34% 
i 7% w analogicznych okresach. 

Produkcja wieprzowiny nie uległa większym zmianom mimo spadku pogłowia trzody 
chlewnej co wskazuje na pewien postęp technologiczny utrzymujący się od wielu lat. Po 
wejściu do UE spadkowy trend produkcji wołowiny został zahamowany dzięki otwarciu 
rynków unijnych oraz zwiększeniu opłacalności produkcji. Największy jednak wzrost 
produkcji mięsa, bo ponad trzykrotny od 1995 r. i 27% od 2003 r., miał miejsce w 
przypadku produkcji drobiu. W efekcie tych zmian na rynku mięsa mamy do czynienia 
z występowaniem nadwyŜki produkcji nad konsumpcją (od kilku procent w przypadku 
wieprzowiny, poprzez ok. 20% w przypadku drobiu do ponad 60% dla wołowiny). 

Fizyczne zmiany produkcji rolniczej maja swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu się 
produkcji rolniczej w ujęciu wartościowym. Dynamika zmian produkcji globalnej (rysunek 
5.3.27) wskazuje na coraz większe znaczenie produkcji zwierzęcej w kształtowaniu się 
dochodów producentów rolnych.  

O większym urynkowieniu produkcji zwierzęcej niŜ roślinnej świadczą statystyki 
zamieszczone w tablicy 5.3.22 Niemniej jednak od 2000 r. występują znacznie silniejsze 
tendencje do zwiększania towarowości produkcji roślinnej niŜ zwierzęcej.  

Rysunek 5.3.27 Wska źniki zmian rolniczej produkcji globalnej w uj ęciu realnym (2000=100) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 
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Tablica 5.3.22 Udział produkcji towarowej w produkc ji globalnej (%) 

Lata 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2000 

Ogółem 63,23 59,82 64,95 66,28 67,74 70,52 64,41 107,67 

Roślinna 33,70 42,10 49,19 52,64 53,95 58,86 50,38 119,67 

Zwierz ęca 73,25 79,98 82,57 83,17 80,79 82,30 81,78 102,25 

Źródło: GUS. 

Od 2000 do 2007 r. moŜna zaobserwować nieznaczną poprawę relacji cenowych 
w rolnictwie. Przeciętny wzrost cen produktów rolnych sprzedawanych przez 
gospodarstwa indywidualne przekroczył dynamikę cen towarów i usług zakupywanych 
przez te gospodarstwa na cele bieŜącej produkcji rolniczej, inwestycyjne oraz 
konsumpcyjne. Przedstawia to rysunek 5.3.28, gdzie zaobserwować moŜna dodatkowo 
znaczne wahania tych relacji ujętych w postaci indeksu „noŜyc cen”. Wahania te są 
pochodną sytuacji na rynkach światowych i Unii Europejskiej. Wysoki stopień transmisji 
cenowej w ujęciu przestrzennym powoduje, Ŝe decydujący wpływ na to co się dzieje na 
rynku krajowym ma sytuacja światowa. Przykładem tego mogą być ceny zbóŜ, które 
mimo dobrych warunków pogodowych i wysokich zbiorów w Polsce w 2007 r. był bardzo 
wysokie. W tym świetle PROW nie odgrywa Ŝadnego wpływu na kształtowanie się cen 
surowców rolnych w Polsce. 

Rysunek 5.3.28 Indeks „no Ŝyc cen” w rolnictwie w latach 2000–2007 

 
Źródło: Rolnictwo 2007,GUS. 

Bezpośredni wpływ na wzrost efektywności ekonomicznej gospodarstw oraz proces 
urynkowienia miało wspieranie grup producentów rolnych . Zakładano w nim, Ŝe 
podnoszenie dochodów rolników będzie odbywało się między innymi poprzez redukcję 
kosztów (B.P.4-1.3.). Ankietowani rolnicy w zasadzie potwierdzili (72,5%) redukcje 
kosztów w efekcie udzielonego wsparcia na powstanie ugrupowania integracyjnego 
(rysunek 5.3.29) z czego 2/3 rolników uznało, Ŝe była to obniŜka do 10%. Tylko 17,5% 
respondentów wskazało na brak takiego efektu. 
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Rysunek 5.3.29 Struktura odpowiedzi na pytanie ewal uacyjne: „Czy wsparcie przyczyniło 
się do obni Ŝenia kosztów produkcji Pa ństwa grupy?” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

Wzrost wydajności produkcji (B.P.4-1.1.) w wyniku udzielonego wsparcia był oceniany 
bardziej sceptycznie w porównaniu do efektu kosztowego. Ankietowani rolnicy 
w większości (57,55%) przyznali, Ŝe taka poprawa nastąpiła (głównie do 15% na co 
wskazało 71% ankietowanych), niemniej jednak jedna czwarta była przeciwnego zdania 
(rysunek 5.3.30). Odpowiedź ta jest zbieŜna z uznaniem przez 55% rolników, Ŝe 
działanie przyczyniło się do wzrostu produkcji. Świadczy to, Ŝe niezbędnym elementem 
poprawy efektywności gospodarowania jest wzrost skali produkcji, bez której trudno jest 
mówić o zwiększeniu wydajności zaangaŜowanego kapitału lub zasobów ludzkich. 

Rysunek 5.3.30 Struktura odpowiedzi na pytanie ewal uacyjne: „Czy wsparcie przyczyniło 
się do wzrostu wydajno ści produkcji Pa ństwa grupy?” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

JeŜeli chodzi o poprawę pozycji negocjacyjnej to w 62,5% (B.P.4-1.4.) przypadków 
rolnicy przyznali, Ŝe dzięki integracji mają moŜliwość uzyskiwania wyŜszych marŜ 
(rysunek 5.3.31). WyŜsze ceny płacone przez odbiorców (2/3 rolników przyznało, Ŝe 
wzrosły one do 10%) za dostarczane towary to nie tylko efekt wzrostu siły negocjacyjnej 
ale równieŜ skutek wymiernych efektów dla zakładów przetwórczych w postaci 
wystandaryzowanego (82,5% respondentów wskazało na poprawę standaryzacji 
produktów), wysokiej jakości surowca (82,5% ankietowanych uznało, Ŝe dzięki wsparciu 
nastąpiła poprawa jakości produktów) oraz skoncentrowaniu dostaw.  
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Rysunek 5.3.31 Struktura odpowiedzi na pytanie ewal uacyjne: „Czy wsparcie przyczyniło 
się do wzrostu cen uzyskiwanych przez grup ę?” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI. 

W świetle przeprowadzonych badań moŜna uznać, Ŝe działanie GPR wpływało na 
proces urynkowienia gospodarstw uczestniczących w nim. Jednak niewielka skala 
działania (6,5 mln euro) sprawia, Ŝe działanie nie miało praktycznie Ŝadnego wpływu 
w skali kraju na kształtowanie się sytuacji rynkowej. Niemniej jednak jest to kierunek 
wsparcia w jakim naleŜałoby podąŜać poniewaŜ tworzy trwałe powiązania rynkowe, 
których oddziaływanie powinno być równieŜ widoczne po zakończeniu wsparcia. 

Renty strukturalne to drugie z działań mające na celu zwiększanie efektywności 
ekonomicznej gospodarstw. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe trwałą podstawą poprawy 
efektywności ekonomicznej jest przekazane na powiększenie (54% powierzchni 
przekazanych gospodarstw). W takim przypadku moŜemy mówić o uzyskaniu efektu 
rynkowego, gdyŜ działanie umoŜliwia w efekcie poprawę struktury agrarnej, zwiększenie 
wydajności pracy czy prowadzi do obniŜenia kosztów. JeŜeli warunkiem uzyskania renty 
było przekazanie gospodarstwa następcy to działanie takie bezpośrednio nie poprawiało 
struktury obszarowej, a tym samym nie zmierzało w kierunku wzrostu efektowności 
gospodarowania związanego ze skalą produkcji. MoŜna powiedzieć, Ŝe nawet mogło 
opóźniać zmiany strukturalne, gdyŜ w przypadku braku działania RS cześć gospodarstw 
mogłaby zostać przekazana (odsprzedana) na powiększenie w późniejszym okresie, 
a osoby przejmujące nie związałyby swojego Ŝycia zawodowego z rolnictwem. 

Wnioski jakie moŜna sformułować na podstawie przeprowadzonych badań PAPI 
potwierdzają brak większego wpływu programu na poprawę wydajności ekonomicznej 
gospodarstw przekazanych w wyniku działania RS. Wzrost wydajności produkcji (B.P.4-
1.1.) potwierdziło 34,2% badanych zaś jej brak – 52,9%. Jest to konsekwencją braku 
obniŜki kosztów (60% odpowiedzi negatywnych) i braku pozytywnych zmian cen 
uzyskiwanych za sprzedawane produkty (63,9% negatywnych opinii) przy 7,1% 
pozytywnych (B.P.4-1.4.). SA to jedne z najgorszych wyników spośród wszystkich 
działań. 

Działanie promujące wspieranie gospodarstw niskotowarowych miało na celu 
podnoszenie efektywności ekonomicznej. Podczas przeprowadzonych badań PAPI 54% 
(B.P.4-1.3.) rolników uznało, Ŝe program przyczynił się do obniŜenia kosztów produkcji 
(większość wskazała na ich zmniejszenie do 20%), co było drugim wynikiem pośród 
wszystkich działań. Ankietowani znacznie lepiej ocenili wpływ programu na poprawę 
wydajności produkcji (B.P.4-1.1. – 63,1% twierdzących odpowiedzi). MoŜna równieŜ 
uznać, Ŝe działanie nie przyczyniło się do wzrostu uzyskiwanych cen za sprzedawane 
towary (72,6% negatywnych odpowiedzi przy 18,5% pozytywnych – B.P.4-1.4.). 
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Przeprowadzone obliczenia na podstawie danych FADN47 (tablica 5.3.23) nie 
potwierdzają do końca opinii rolników w kwestii pozytywnego wpływu działania WGN na 
proces urynkowienia gospodarstw. O ile w latach 2004–2007 produkcja gospodarstw 
korzystających ze wsparcia zmieniła się w podobnym stopniu co w pozostałych to 
wskaźniki dotyczące zmian wartości sprzedaŜy (B.P.4-2.1.) czy zmian produkcji 
w przeliczeniu na pełnozatrudnionego (B.P.4-1.2.) są niŜsze niŜ w gospodarstwach nie 
korzystających ze wsparcia. RównieŜ biorąc pod uwagę dane FADN nie moŜna 
zauwaŜyć przechodzenia gospodarstw niŜszych do wyŜszych grup wielkości 
ekonomicznej ESU w latach 2004–2007 co mogłoby stanowić potwierdzenie poprawy 
ich efektywności i wzrostu siły ekonomicznej będącej ostatecznym celem działania.  

Tablica 5.3.23 Przeci ętna (mediana) zmiana wybranych wska źników gospodarstw 
korzystaj ących ze wsparcia WGN i gospodarstw pozostałych w za leŜności od ESU 
w latach 2004–2007 

Wielko ść / wska źnik 
Produkcja 

ogółem 
(%) 

Koszty 
ogółem 

(%) 

Udział 
dochodów w 

produkcji 
(pp.) 

Relacja produkcja/nakład 
pracy (zł na 

pełnozatrudnionego) 

Warto ść 
sprzeda Ŝy 

(%) 

Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia WGN 

Bardzo małe ( < 4 ESU) 24,76 14,5 18 5250 25,51 

Małe (4 =< 8 ESU) 25,41 19,21 12 7068 21,13 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia WGN 

Bardzo małe (< 4 ESU) 24,3 24,47 33 2916 15,97 

Małe (4 =< 8 ESU) 18,51 19,08 21 4934 9,90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

W świetle wyników przedstawionych w Tablicy 5.3.24 nie moŜna stwierdzić 
jednoznacznie, aby program powodował jakiekolwiek systematyczne zmiany w procesie 
urynkowienia gospodarstw. RównieŜ beneficjenci programu podczas badań ankietowych 
w większości (w 55%) uznali, Ŝe działanie nie przyczyniło się do obniŜenia kosztów 
(B.P.4-1.3.), nie spowodowało wzrostu wydajności produkcji na co wskazuje 64,3% 
negatywnych wskazań przy 31,8% pozytywnych (B.P.4-1.1.) oraz nie miało wpływu na 
wzrost cen produktów rolnych (B.P.4-1.4.) o czym świadczy 81,8% takich odpowiedzi 
przy 7,8% twierdzących. 

                                                
47 Dobór próby podobnie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie BP4 dotyczące wpływu PROW 
na dochody. 
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Tablica 5.3.24 Przeci ętna (mediana) zmiana wybranych wska źników gospodarstw 
korzystaj ących ze wsparcia ONW i gospodarstw pozostałych w za leŜności od ESU 
w latach 2004–2007 

Wielko ść / wska źnik Produkcja 
ogółem (%) 

Koszty 
ogółem 

(%) 

Udział 
dochodów 
w produkcji 

(pp.) 

Relacja 
produkcja / nakład 

pracy (zł na 
pełnozatrudnionego)  

Warto ść 
sprzeda Ŝy 

(%) 

Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia ONW  

Bardzo małe (< 4 ESU) 25,01 16 16 5953 24,60 

Małe (4 =< 8 ESU) 22,45 14,88 12 7612 19,82 

Średnio małe (8 =< 16 ESU) 23,69 18,68 6 11527 22,29 

Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 19,36 21,52 1 15677 18,37 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 21,36 23,09 1 23824 22,81 

Bardzo duŜe (>= 100 ESU) 14,45 19,18 1 34159 10,70 

RAZEM 21,92 18,87 5 10714 20,39 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia ONW  

Bardzo małe ( < 4 ESU) 20,38 19,36 33 3717 19,02 

Małe (4 =< 8 ESU) 25,48 24,02 20 6282 19,68 

Średnio małe (8 =< 16 ESU) 26,01 25,80 14 12094 24,71 

Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 23,91 26,47 9 17997 22,00 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 18,39 24,96 7 19156 12,00 

Bardzo duŜe (>= 100 ESU) 0,69 19,02 2 –28513 9,21 

RAZEM 24,2 25,43 14 10631 21,42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Działanie wspierania przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt związane było z ochroną środowiska i zachowaniem walorów przyrodniczych 
obszarów wiejskich naleŜy ocenić, Ŝe w skali makro ma raczej negatywny wpływ na 
proces urynkowienia, gdyŜ powoduje zahamowanie procesu intensyfikacji produkcji oraz 
utrzymanie w uŜytkowaniu gleb nieodpowiednich z ekonomicznego punktu widzenia. 
Opinie takie zostały sformułowane w trakcie panelu ekspertów. Wynikają one równieŜ 
z badań prowadzonych w IERiGś-PIB. 

JeŜeli chodzi o opinie rolników na proces urynkowienia to zasadniczo są one zgodne 
z oczekiwaniami. Tylko 12, 4% ankietowanych wskazało na moŜliwość uzyskiwania 
wyŜszych cen za sprzedawane towary w efekcie realizacji programu (B.P.4-1.4.). JeŜeli 
chodzi o wydajność produkcji (B.P.4-1.1.) to działanie nie miało większego wpływu na jej 
poprawę (41,2% ankietowanych odpowiedziało TAK a pozostali rolnicy uznali jej brak). 
Wg badanych program nie przyczynił się teŜ do obniŜenia kosztów produkcji (B.P.4-
1.3.), (połowa odpowiedzi była za a druga przeciw). Ten ostatni fakt znajduje 
potwierdzenie w wynikach gospodarstw systemu FADN (tablica 5.3.25), gdzie zauwaŜyć 
moŜna wyŜszy przyrost kosztów ogółem w latach 2004 w gospodarstwach 
korzystających ze wsparcia PRŚ niŜ pozostałych. W przypadku innych wskaźników nie 
moŜna odnotować większych róŜnic pomiędzy gospodarstwami PRŚ i pozostałymi 
chociaŜ zauwaŜyć moŜna mniejsze tempo w zmianach towarowości takich gospodarstw 
(głównie małych), o czym świadczy niŜsze tempo zmian wartości sprzedaŜy (B.P.4-2.1.) 
w porównaniu do gospodarstw nie korzystających ze wsparcia. 
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Tablica 5.3.25 Przeci ętna (mediana) zmiana wybranych wska źników gospodarstw 
korzystaj ących ze wsparcia PR Ś i gospodarstw pozostałych w zale Ŝności od ESU w latach 
2004–2007 

Wielko ść / wska źnik 
Produkcja 

ogółem 
(%) 

Koszty 
ogółem 

(%) 

Udział 
dochodów w 

produkcji 
(pp.) 

Relacja 
produkcja / nakład 

pracy (zł na 
pełnozatrudnionego) 

Wartość 
sprzeda Ŝy 

(%) 

Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia PR Ś 

Bardzo małe ( < 4 ESU) 23,48 15,40 21 4496 23,96 

Małe (4 =< 8 ESU) 24,26 18,82 13 6827 19,57 

Średnio małe (8 =< 16 ESU) 25,95 22,16 8 11527 24,28 

Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 21,45 23,83 3 17275 20,04 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 19,24 23,37 1 18568 20,39 

Bardzo duŜe ( >= 100 ESU) 9,88 17,84 1 -6126 12,21 

RAZEM 23,39 21,65 7 10723 21,29 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia PR Ś 

Bardzo małe ( < 4 ESU) 33,49 20,40 39,5 4277 18,81 

Małe (4 =< 8 ESU) 23,53 31,30 28 6058 23,88 

Średnio małe (8 =< 16 ESU) 22,29 17,86 18 10719 20,26 

Średnio duŜe (16 =< 40 ESU) 21,50 26,84 12 14527 22,00 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 19,67 30,14 7,5 34850 9,71 

Bardzo duŜe ( >= 100 ESU) 35,81 37,28 0 66070 14,09 

RAZEM 22,12 26,43 17 9721 18,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN. 

Ankietowani rolnicy działania dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii 
Europejskiej w większości (65,4% negatywnych wskazań przy 34% odpowiedzi 
pozytywnych) uznali, Ŝe realizacja programu nie spowodowała obniŜenia kosztów 
(B.P.4-1.3.), zatem teŜ nie przyczyniła się do poprawy wydajności produkcji (55% 
negatywnych wskazań przy 44,2% twierdzących). Jeszcze mniejszy wpływ działania był 
na poziom cen uzyskiwanych (B.P.4-1.4.): 79,5% respondentów przyznało, Ŝe działanie 
nie spowodowało ich wzrostu (14,7% pozytywnych wskazań). 

W świetle danych FADN (tablica 5.3.26) moŜna uznać, Ŝe program spełnił pokładane w 
nim nadzieje związane z urynkowieniem. Świadczą o tym praktycznie wszystkie 
wskaźniki tam zamieszczone. W gospodarstwach, które dokonały inwestycji nastąpił 
większy wzrost produkcji niŜ w pozostałych, poprawiła się produktywność pracy (B.P.4-
1.2.) oraz w większym stopniu wzrosła wartość sprzedaŜy (B.P.4-2.1.). W największym 
stopniu efekty te są widoczne w przypadku gospodarstw małych. 
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Tablica 5.3.26 Przeci ętna zmiana wybranych wska źników gospodarstw korzystaj ących ze 
wsparcia DSU i gospodarstw pozostałych w zale Ŝności od ESU w latach 2004–2007 

Wielko ść / wska źnik 
Produkcja 

ogółem 
(%) 

Koszty 
ogółem 

(%) 

Udział 
dochodów 

w produkcji 
(pp.) 

Relacja 
produkcja / nakład 

pracy (zł na 
pełnozatrudnionego)  

Wartość 
sprzeda Ŝy 

(%) 

Gospodarstwa nie korzystaj ące ze wsparcia DSU  
Małe (4 =< 8 ESU) 21,06 21,15 13 6088 13,98 
Średnio małe (8 =< 16 ESU) 24,32 22,75 8 11030 20,68 
Średnio duŜe (16 =< 40 
ESU) 21,23 25,07 2 17275 18,48 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 18,64 24,72 0 21006 19,45 
RAZEM 21,98 23,28 6 10723 18,46 

Gospodarstwa korzystaj ące ze wsparcia DSU  
Małe (4 =< 8 ESU) 40,25 29,05 15 10821 32,25 
Średnio małe (8 =< 16 ESU) 27,87 26,26 8 11546 23,44 
Średnio duŜe (16 =< 40 
ESU) 

21,87 28,11 4 17433 19,94 

DuŜe (40 =< 100 ESU) 10,82 26,86 –3 7045 9,43 
RAZEM 24,62 26,89 6 13228 21,49 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych FADN. 

Zalesianie gruntów rolnych miało na celu zwiększania lesistości kraju i pośrednio mogło 
oddziaływać na proces urynkowienia. WiąŜe się ono z wyłączeniem gruntów 
najsłabszych co w konsekwencji moŜe powodować:  

• ograniczanie produkcji na tych glebach roślin takich jak Ŝyto czy ziemniaki, co 
znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych wyŜej danych statystycznych 
dotyczących zmian struktury zasiewów; 

• wzrost efektywności gospodarowania w wyniku wyłączenia z produkcji gleb dla 
których relacja efekt/nakład jest niska. MoŜe to powodować wzrost plonów 
w skali kraju takich roślin jak Ŝyto czy ziemniaki. 

Przypuszczenia te nie do końca znajdują odzwierciedlenia w odpowiedziach rolników 
bowiem tylko 41,2% rolników przyznało, Ŝe w wyniku realizacji programu nastąpiło 
obniŜenie kosztów produkcji w gospodarstwie (B.P.4-1.3.) i tylko 13,7% (B.P.4-1.1.) 
uznało poprawę wydajności produkcji jako efekt realizacji działania. Jak moŜna było 
przypuszczać działanie ZGR nie miało Ŝadnego wpływu teŜ na wzrost cen uzyskiwanych 
przez rolników (B.P.4-1.4.) o czym świadczy 2,6% odpowiedzi twierdzących. 

Tablica 5.3.27 Odsetek wskaza ń twierdz ących (TAK) na pytania ewaluacyjne dotycz ące 
wpływu poszczególnych działa ń na popraw ę wybranych wska źników urynkowienia 

Zakres pytania / 
działanie RS WGN GPR PRŚ ZGR DSU ONW 

ObniŜenie kosztów produkcji 27,1 54,1 72,5 51,0 41,2 34 42,9 

Wzrost wydajności produkcji 34,2 63,1 57,5 41,2 13,7 44,2 31,8 

Wzrost cen uzyskiwanych ze 
sprzedaŜy 7,1 18,5 62,5 12,4 2,6 14,7 7,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PAPI. 

Porównując odpowiedzi rolników uczestniczących w poszczególnych działaniach 
w kontekście zmian wielkości sprzedaŜy (tablica 5.3.28.) moŜna uznać, Ŝe najbardziej 
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prorynkowy charakter miało wspieranie grup producenckich, wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych oraz dostosowania do standardów UE. Natomiast najmniej rynkowy 
charakter miało działanie dotyczące zalesiania gruntów rolnych. Jedynie teŜ w tym 
ostatnim przypadku brak jest pozytywnego efektu PROW na zmiany sprzedaŜy (w opinii 
rolników), o czym świadczy porównanie z wynikami grupy kontrolnej. W pozostałych 
przypadkach rolnicy korzystający ze wsparcia w ramach poszczególnych działań 
bardziej pozytywnie ocenili zmiany sprzedaŜy niŜ rolnicy nie biorący udziału w programie 
(grupy kontrolne). 

Tablica 5.3.28 Struktura procentowa odpowiedzi na p ytanie ewaluacyjne dotycz ące zmian 
sprzeda Ŝy w latach 2004–2008 

Działanie Wzrost Brak zmian Spadek 

GPR 60,0 25 15,0 

RS 52,9 0,0 47,1 

RS(kontrolna) 38,2 32,7 29,1 

WGN 58,0 27,4 14,6 

WGN (kontrolna) 43,8 35,9 20,3 

DSU 56,6 10,1 33,3 

DSU (kontrolna) 47,5 23,0 29,5 

PRŚ 41,2 29,4 29,4 

PRŚ (kontrolna) 46,8 32,2 21,0 

ZGR 29,4 36,6 34,0 

ZGR (kontrolna) 37,9 36,6 25,5 

ONW 38,3 33,1 28,6 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PAPI, CATI. 

Interesujące jest równieŜ porównanie odpowiedzi rolników na pytania dotyczące zmian 
dochodów i zmian wielkości sprzedaŜy (tablica 5.3.27, tablica 5.3.28). Rolnicy o wiele 
bardziej pozytywnie oceniają poprawę sytuacji produkcyjnej niŜ sytuacji dochodowej. 
Jest to o tyle dziwne, Ŝe z twardych danych GUS, RER, FADN wynika zupełnie coś 
innego. Stąd teŜ do wyników badań ankietowych naleŜy podchodzić z pewną 
ostroŜnością mając na uwadze fakt, ze rolnicy będą dąŜyli do pokazania efektów 
działania programu. 

JeŜeli mówimy o wpływie PROW na sytuację rynkową to moŜemy zauwaŜyć, Ŝe 
równocześnie z płatnościami mały miejsce coraz większe wydatki rolników mające 
odzwierciedlenie w zmianach kosztów produkcji (dane FADN, PAPI, CATI). Nie naleŜy 
tego oceniać negatywnie, ale jako równieŜ pewien proces zwiększania efektywności 
produkcji. Dodatkowe płatności pozwalały bowiem na inwestycje (DSU) lub prowadzenie 
bardziej intensywnej produkcji zwiększając popyt na zakup środków ochrony roślin, 
nawozów i innych produktów związanych z prowadzoną działalnością. Średnio we 
wszystkich działaniach (oprócz GPR) na wzrost wydatków na zakup: energii elektrycznej 
wskazało 63,6% ankietowanych, paliwo – 60,6%, nawozów – 54,1%, środków ochrony 
roślin – 49,5%, materiału siewnego – 41% a pozostałych produktów i usług – 37,41%. 
Biorąc pod uwagę poszczególne działania to najwięcej rolników deklarowało wzrost 
wydatków na powyŜsze zakupy w przypadku z działania DSU oraz WGN (średnio ponad 
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60%) zaś najniŜsze ZGR (38%). WaŜne podkreślenia jest to, Ŝe więcej rolników nie 
korzystających ze wsparcia deklarowało wzrost wydatków na powyŜsze wydatki niŜ 
rolników korzystających z PROW.  

Przedstawione wyŜej rozwaŜania potwierdzają dwojaki charakter działań objętych 
realizacją PROW. Część z nich miała na celu poprawę efektywności gospodarowania 
a w przypadku pozostałych dominowały aspekty środowiskowe. Biorąc pod uwagę 
bilans tych dwóch aspektów podejście środowiskowe jednak chyba przewaŜało. 
Oczywiście naleŜy mieć na uwadze, Ŝe PROW miał charakter komplementarny 
w stosunku do SPO Rolnego mającego charakter prorynkowy. Dlatego, na co zwrócili 
uwagę równieŜ eksperci podczas panelu dyskusyjnego, wpływ PROW na urynkowienie 
miał umiarkowany i pośredni charakter.  

NaleŜy uznać, Ŝe w pewnym zakresie programy UE związane z róŜnymi formami 
wsparcia dochodów, w tym PROW, oddziaływały na sytuację na rynku ziemi. Poprawa 
dochodowości spowodowała wzrost cen (napędzany równieŜ bańką spekulacyjną na 
rynku nieruchomości), co w konsekwencji zwiększało niechęć do sprzedaŜy ziemi. 
Podobnie jak w przypadku innych programów naleŜy uznać, Ŝe PROW zwiększał 
moŜliwości finansowe rolników, co pozwalało im na zwiększenie wydatków na zakup 
produktów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem moŜna 
uznać, Ŝe PROW wpływał na rynek nawozów czy środków ochrony roślin, co znajduje 
potwierdzenie w danych GUS w postaci globalnego zwiększaniu nawoŜenia NPK czy 
zuŜycia pestycydów w skali kraju. Niemniej jednak analizy pokazują, Ŝe proces 
intensyfikacji produkcji w gospodarstwach korzystających z PROW (jako całości) był 
niŜszy niŜ w przypadku pozostałych gospodarstw. 

Największy efekt prorynkowy był w przypadku działania promującego wspieranie grup 
producenckich bowiem tam w największym stopniu osiągnięto postawione cele 
w postaci wzrostu wydajności produkcji czy poprawy pozycji rynkowej. Jednak z uwagi 
na niewielkie zainteresowanie GPR jego wpływ na zmiany w ujęciu krajowym był 
niewielki. Rolnicy wybierają z reguły proste programy, gdzie wsparcie bezpośrednio 
odczuwalne jest w postaci zwiększenia dochodów. Drugim działaniem o pozytywnie 
oddziaływującym na proces urynkowienia jest DSU. Wzrost ich efektywności znajduje 
potwierdzenie nie tylko w danych ankietowych, ale w postaci twardych wskaźników 
FADN, takich jak wzrost produkcji, sprzedaŜy, czy wydajności pracy. 

Najmniej prorynkowym działaniem, czego moŜna było oczekiwać, stanowiło zalesianie 
gruntów rolnych. Więcej moŜna było oczekiwać od działań związanych 
z przekazywaniem gospodarstw w zamian za renty strukturalne oraz wspierania 
gospodarstw niskotowarowych. Wyniki badań ankietowych wskazują bowiem na brak 
większego wpływu programu na poprawę wydajności ekonomicznej gospodarstw 
przekazanych w wyniku działania RS. JeŜeli mówimy o tym działaniu WGN to pozytywne 
deklaracje rolników w kontekście urynkowienia nie mają odzwierciedlenia w danych 
FADN, które wskazują jednoznacznie, Ŝe wydajność pracy czy wartość sprzedaŜy 
zwiększały się w tempie wolniejszym niŜ w gospodarstwach nie korzystających z takiego 
wsparcia podczas, gdy dochody rosły znacznie szybciej.  

Generalnie moŜna zauwaŜyć, Ŝe zmiany udziału dochodów w produkcji w latach 2004–
2007 w gospodarstwach korzystających ze wsparcia PROW były znacznie większe niŜ 
w gospodarstwach nie korzystających ze wsparcia. Nie szły za tym równie widoczne 
zmiany wskazujące na wzrost ich efektowności. Jest to dosyć niebezpieczne, gdyŜ 
sprawia, Ŝe tempo wzrostu wydajności pracy jest niŜsze niŜ wzrost wynagrodzenia 
(dochodów rolniczych), zatem samo w sobie stanowi przyczynę wzrostu dysparytetu 
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dochodowego w kolejnych latach. JeŜeli chcemy prowadzić do rozwoju sektora naleŜy w 
większym stopniu powiązać programy z koniecznością spełnienia wymagań 
stymulujących wzrost efektywności gospodarowania. Przykładem mogłoby być 
wprowadzenie minimalnej powierzchni gospodarstwa powstałego w wyniku przekazania 
na powiększenie, co stymulowałoby rzeczywiste zmiany strukturalne i większe 
urynkowienie sektora. 

5.4 Określenie wpływu PROW 2004–2006 na zmiany strukturalne na obszarach 
wiejskich (Cel 5) 

Zmiany strukturalne w ustabilizowanej gospodarce zachodzą powoli, a przyspieszyć je 
mogą tylko niezwykłe wydarzenia, takie jak radykalna zmiana systemu gospodarczego 
czy powaŜny kryzys. Szczególnie powolne są zmiany strukturalne rolnictwa, gdyŜ ich 
rytm wyznaczają często zmiany generacyjne (rezygnacja z czynnego Ŝycia zawodowego 
i przekazanie gospodarstwa dzieciom lub jego sprzedaŜ, gdy nie ma następców). 
Szybsze zmiany wymagają silnej stymulacji zewnętrznej, takiej jak radykalna reforma 
rolna. W Polsce nawet transformacja systemowa lat 90. XX w. spowodowała jedynie 
zmiany struktur własnościowych (likwidacja państwowych gospodarstw rolnych 
i powstanie zamiast nich wielkoobszarowych gospodarstw prywatnych lub pozostających 
nadal własnością państwa, lecz wydzierŜawionych osobom prywatnym lub prawnym) 
natomiast nie spowodowała istotnych zmian struktury obszarowej.  

PROW realizowano w okresie stabilizacji polskiego gospodarki i poprawy sytuacji 
ekonomicznej polskiego rolnictwa. Nie są to warunki sprzyjające szybkim zmianom 
strukturalnym w rolnictwie równieŜ dlatego, Ŝe w Polsce bezrobocie utrzymywało się na 
dość wysokim, choć malejącym poziomie i w wielu regionach pracujący w rolnictwie 
mieszkańcy wsi napotkali trudności ze znalezieniem pracy poza rolnictwem. 
W rezultacie rolnictwo jest nadal w Polsce najwaŜniejszą działalnością gospodarczą na 
obszarach wiejskich. Wyjątek stanowią regiony, znajdujące się w zasięgu oddziaływania 
największych miast i aglomeracji. Obszary podmiejskie są bowiem atrakcyjnymi 
miejscami rozwijania działalności handlowej i usługowej, a takŜe niektórych gałęzi 
przemysłu. Rolnictwo na tych terenach staje się działalnością zanikającą, a mieszkańcy 
obszarów podmiejskich pracują w miejscu zamieszkania w zawodach pozarolniczych lub 
teŜ dojeŜdŜają do pracy w pobliskim mieście. Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa 
scharakteryzowano przy pomocy dwóch wielkości. Pierwszą jest powierzchnia uŜytków 
rolnych  a drugą, stosowaną dopiero od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa.  

Z tablicy 5.4.1. wynika, Ŝe podstawową słabością polskiego rolnictwa jest struktura 
obszarowa. Z ok. 1,8 mln gospodarstw indywidualnych, gospodarujących na powierzchni 
co najmniej 1 ha uŜytków rolnych, ok. 1,6 mln (blisko 90%) dysponowało obszarem nie 
większym niŜ 15 ha uŜytków rolnych. Według ostroŜnych szacunków tradycyjne 
gospodarstwo rolne, dysponujące  taką powierzchnią uŜytków rolnych, jest w polskich 
warunkach niewydolne dochodowo, czyli nie moŜe zapewnić rolnikowi właściwych 
dochodów. Jedynie gospodarstwa wyspecjalizowane, przede wszystkim ogrodnicze, 
sadownicze, prowadzące uprawy specjalne (np. chmiel, tytoń, zioła) i specjalizujące się 
w chowie zwierząt na duŜą skalę w oparciu o pasze produkowane poza gospodarstwem 
(przede wszystkim chów trzody chlewnej i drobiu), mogą przynosić satysfakcjonujące 
dochody, jeśli mają obszar mniejszy niŜ 15 ha. Gospodarstw takich jest jednak niewiele 
i wobec tego moŜna przyjąć, Ŝe tylko ok. 200 tys. polskich gospodarstw rolnych 
zapewnia uŜytkownikom (właścicielom lub dzierŜawcom) właściwe dochody.  
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Tablica 5.4.1. Liczebno ść gospodarstw indywidualnych o powierzchni powy Ŝej 1 ha 
uŜytków rolnych oraz powierzchnia u Ŝytków rolnych w grupach obszarowych  

Liczba gospodarstw (w tys.) Powierzchnia u Ŝytków rolnych (tys. 
ha) Grupa 

obszarowa 
1996 2002 2005 2007 1996 2002 2005 2007 

1–2 462 517 447 423 651 725 638 613 
2–3 282 281 259 274 690 685 628 667 
3–5 386 349 327 340 1509 1353 1 266 1323 
5–10 521 427 388 400 3713 3029 2 760 2836 
10–15 217 182 168 166 2632 2214 2034 2020 
15–20 89 84 77 77 1530 1438 1 326 1333 
20–30 56 64 64 65 1323 1536 1 548 1568 
30–50 19 31 34 37 719 1172 1 294 1387 
50 i więcej 9 17 19 22 1493 2310 2 133 2340 
Ogółem 2041 1952 1782 1804 14260 14462 13 627 14 087 
średnia 
powierzchnia 

x x x x 7,0 7,4 7,6 7,8 

Źródła: Lata 1996 i 2002: – powszechne spisy rolne; rok 2005 -  Charakterystyka gospodarstw rolnych 
w 2005 r. GUS. Warszawa 2006; rok 2007 – Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. GUS. 
Warszawa 2008. 
 
Dane tablicy 5.4.2. potwierdzają opinię o niewydolnych strukturach polskiego rolnictwa. 
Z blisko 2,4 mln indywidualnych gospodarstw rolnych (w tablicy 5.4.2 uwzględniono 
równieŜ część gospodarstw, mających poniŜej 1 ha uŜytków rolnych) tylko ok. 250 tys. 
ma wielkość ekonomiczną co najmniej 8 ESU, co oznacza, Ŝe uzyskują standardową 
nadwyŜkę bezpośrednią (SNB) w wysokości co najmniej 38 400 zł rocznie. Z badań, 
prowadzonych w Instytucie Ekonomiki Rolnej i Gospodarki śywnościowej wynika, Ŝe 
dopiero SNB w tej wysokości zapewnia wystarczający dochód w polskich warunkach 
społeczno – ekonomicznych. Niektórzy eksperci twierdzą, Ŝe Ŝywotne są dopiero 
gospodarstwa mające wielkość ekonomiczną 16 ESU. 

Tablica 5.4.2. Liczebno ść indywidualnych gospodarstw rolnych według klas wie lkości 
ekonomicznej (ESU) w latach 2005 i 2007 

Liczba gospodarstw Wielko ść ekonomiczna 
liczba ESU (SNB w zł rocznie) 2005 2007 

             0–2 (0–9 600) 1 718 227 1 623 700 
             2–4 (9 600–19 200)     291 528    299 589 
             4–6 (19 200–28 800)     144 184    138 433 
             6–8 (28 800–38 400)       84 194      82 884 
             8–12 (38 400–57 600)       96 852      95 577 
           12–16 (57 600–76 800)      50 752      50 504 
           16–40 (76 800–192 000)      72 487      79 916 
           40–100 (192 000–480 000)      12 312      14 020 
         100–250 (480 000–1 200 000)        1 866        2 123 
250 i więcej 1 200 000 i więcej)           428           501 
Ogółem 2 472 830 2 387 246 
śródło: Rok 2005 –Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. GUS. Warszawa 2006; rok 2007 – 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. GUS. Warszawa 2008. 

Uwaga: w nawiasach wysokość standardowej nadwyŜki bezpośredniej w złotych przy przyjęciu 1 euro = 4 
złote. 

Rozdrobnienie jest jedną z przyczyn, powodujących, Ŝe polskie rolnictwo zaczyna tracić 
swą silną pozycję konkurencyjną na rynkach UE a ponadto nie gwarantuje 
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bezpieczeństwa Ŝywnościowego Polski. Zarówno konkurencyjność jak i bezpieczeństwo 
Ŝywnościowe mogą zapewnić tylko dobrze prowadzone towarowe gospodarstwa rolne. 
Podstawowym problemem polskiej polityki rolnej jest zatem przekształcenie części 
gospodarstw rolnych w silne jednostki ekonomiczne. Grupa gospodarstw towarowych 
według dość powszechnych opinii powinna liczyć nie więcej niŜ 250 – 350 tys. 
gospodarstw. Niezbędny jest zatem dalszy wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstw 
zapewniających juŜ obecnie właściwe dochody (dolny próg 8 ESU będzie się wraz ze 
wzrostem zamoŜności społeczeństwa polskiego przesuwał w górę) oraz przejście części 
gospodarstw z grupy niewydolnych dochodowo do grupy zapewniających właściwe 
dochody. Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa moŜe wymagać zwiększenia 
obszaru (zakup ziemi) lub zaangaŜowania dodatkowych środków trwałych (budynki 
gospodarskie, inwentarz Ŝywy i maszyny) a często zarówno zwiększenia obszaru, jak 
i zaangaŜowania dodatkowych środków trwałych. W gospodarce rynkowej zwiększanie 
potencjału produkcyjnego powinno następować ze środków własnych przedsiębiorstw. 
Rolnictwo polskie nie jest jednak działem gospodarki, przynoszącym dochody, 
umoŜliwiające inwestycje rozwojowe w dostatecznej wysokości. Środki własne rolnictwa 
są zbyt szczupłe, aby zapewnić sfinansowanie niezbędnych przekształceń 
strukturalnych. Konieczny jest zatem dopływ środków z zewnątrz. 

Tablica 5.4.3 Liczba gospodarstw ogółem przekazywan ych za renty strukturalne i 
przejmowanych przez inne gospodarstwa w poszczególn ych województwach  

Województwo 
Liczba 

przekazanych 
gospodarstw 

Liczba 
przekazanych 

gospodarstw na 
powi ększenie 

Udział przekazanych 
gospodarstw na 

powi ększenie jako 
% ogółu przekazanych 

Dolnośląskie 2 967 1 769 59,62% 

Kujawsko - pomorskie 4 237 2 468 58,25% 

Lubelskie 5 710 3 151 55,18% 

Lubuski 563 311 55,24% 

Łódzkie 5 843 3 087 52,83% 

Małopolskie 2 406 758 31,50% 

Mazowieckie 9 598 5 145 53,60% 

Opolskie 1 588 949 59,76% 

Podkarpackie 2 630 921 35,02% 

Podlaskie 4 316 2 671 61,89% 

Pomorskie 1 620 891 55,00% 

Śląskie 1 511 622 41,16% 

Świętokrzyskie 3 356 1 412 42,07% 

Warmińsko - mazurskie 1 886 1 162 61,61% 

Wielkopolskie 4 931 2 286 46,36% 

Zachodniopomorskie 1 340 829 61,87% 

Polska ogółem 54 502  28 432 52,17% 
Źródło: Dane monitoringu ARiMR 

Jednym z podstawowych celów PROW powinno być wsparcie przekształceń 
strukturalnych polskiego rolnictwa. Ocenę, jak poszczególne działania wpływały na 
zmiany strukturalne przeprowadzono w kolejnych fragmentach tej części.  
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Z przekazanych gruntów więcej niŜ połowa (uŜytki rolne przekazywane innym rolnikom) 
słuŜyła poprawie struktury obszarowej. Przeciętna powierzchnia uŜytków rolnych ponad 
28 tys. powiększanych gospodarstw zwiększyła się o ok. 10,55 ha. Stąd moŜna 
wnioskować, Ŝe nowo utworzene gospodarstwa charakteryzują się większym potencjałem 
produkcyjnym. W wyniku działania „Renty strukturalne” blisko 30 tys. gospodarstw 
o powierzchni uŜytków rolnych mniejszej niŜ 5 ha (ok. 3% gospodarstw do 5 ha) przeszło 
do wyŜszych grup obszarowych, przede wszystkim do grupy 5,1–10 ha. 

W skali kraju ponad połowa przekazywanych gruntów przyczyniła się do poprawy 
struktury obszarowej, w szczególności w województwach: podlaskim, warmińsko-
mazurskim, zachodniopomorskim udział przekazanych gospodarstw innym 
gospodarstwo wynosił ponad 60% (por. tablica 5.4.4). Z tablicy tej wynika równieŜ, Ŝe 
następcom przekazywano gospodarstwa najczęściej w województwach o najbardziej 
rozdrobnionym rolnictwie – małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i śląskim. 
W tych województwach wpływ działania „Renty strukturalne” na poprawę struktury 
obszarowej gospodarstw i w konsekwencji na poprawę ich wielkości ekonomicznej był 
najmniejszy.  

Liczba gospodarstw przejmowanych przez właścicieli innych gospodarstw jest 
równoznaczna z liczbą zlikwidowanych gospodarstw w wyniku działania „Renty 
strukturalne”. PoniewaŜ w Polsce liczba indywidualnych gospodarstw rolnych, powyŜej 
1 ha UR zmniejszyła się w latach 2004 – 2007 o 47 714 działanie „renty strukturalne” 
było najwaŜniejszym czynnikiem, wpływającym na zmniejszenie liczby gospodarstw 
netto w tym okresie.  

Tablica 5.4.4 Liczba indywidualnych gospodarstw rol nych o powierzchni powy Ŝej 1 ha 
uŜytków rolnych w poszczególnych województwach w lata ch 2004 i 2007 i przekazanych 
w zamian za renty strukturalne liczba gospodarstw  

Województwo 2004 2007 
Zmiana liczby 

gospodarstw w latach 
2004–2007 

Liczba gospodarstw 
przekazanych na 

powiększenie 

Dolnośląskie 76005 73033 –2972 1850 
Kujawsko-pomorskie 75469 72920 -2549 2513 
Lubelskie 210348 222207 11859 3212 
Lubuskie 35291 33377 -1914 322 
Łódzkie 159732 155536 -4196 3159 
Małopolskie 202731 195117 -7614 787 
Mazowieckie 278516 275685 -2831 5272 
Opolskie 36329 36255 -74 968 
Podkarpackie 185299 181978 -3321 947 
Podlaskie 94905 93516 -1389 2789 
Pomorskie 52074 46048 -6026 920 
Śląskie 97384 83511 -13873 640 
Świętokrzyskie 116786 115206 -1580 1440 
Warmińsko-
mazurskie 

49776 47578 -2198 1205 

Wielkopolskie 132043 135228 3185 2289 
Zachodniopomorskie 49089 36868 –12221 856 
Razem 1851777 1804063 –47714 29169 
Źródło: GUS (BDR) i dane  monitoringu ARiMR  
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Tablica 5.4.5 Liczebno ść grup obszarowych powi ększanych gospodarstw przed i po 
przej ęciu gruntów (stan na 31.12.2008 r.) 

Powierzchnia u Ŝytków rolnych przed przej ęciem gruntów (ha) 

Wyszczególnienie 
do 5 5,1–10 10,1–15 15,1–20 20,1–30 30,1–50 50,1–

100 
100,1–

150 
powy Ŝej 

150 

Liczba 
gospodarstw 40 264 5 199 3 226 2 056 2 221 1 613 911 164 132 

Powierzchnia uŜytków rolnych po przejęciu gruntów (ha) Liczba 
gospodarstw 

11 284 15 679 10 757 6 348 6 124 3 610 1 568 259 157 
Źródło: Dane monitoringu ARiMR 

Mimo zmian powiększane gospodarstwa znajdowały się najczęściej nadal poniŜej dolnego 
progu gospodarstwa zapewniającego właściwe dochody. Liczba powiększanych 
gospodarstw, nie zapewniających właściwych dochodów, zmniejszyła się bowiem tylko 
o ok. 3 tys. (z ok. 40,7 tys. do 37,7 tys.; por. tablica 5.4.5). Działanie renty strukturalne nie 
spowodowało zatem w latach 2004–2006 istotnych zmian struktury obszarowej polskiego 
rolnictwa w makroskali.  

Przejęcie gospodarstwa przez następcę, w odróŜnieniu od przejęcia na powiększenie, jest 
jedynie zmianą właściciela i nie tylko nie poprawia struktury obszarowej i nie zwiększa 
wielkości ekonomicznej, ale moŜe opóźniać zmiany. Przeciętny wiek rolników 
przejmujących gospodarstwa oddawane w zamian za renty strukturalne wynosił 30 lat. Nie 
wiadomo jaki był wiek rolników przejmujących gospodarstwa po rodzicach, a jaki rolników 
powiększających gospodarstwa, ale moŜna załoŜyć, Ŝe róŜnice były niewielkie. PoniewaŜ, 
jak wynika z danych ARiMR, przeciętny czas wypłacania renty strukturalnej wynosi 
siedem lat, przejęcie gospodarstwa po rodzicach, przechodzących na rentę na zasadach 
ogólnych, mogłoby nastąpić siedem lat później, Jest to długi i waŜny okres Ŝycia młodego 
człowieka. Dwudziestokilkuletni następca często jeszcze nie ma sprecyzowanej drogi 
zawodowej i wobec tego dość łatwo decyduje się na objęcie gospodarstwa rodziców. 
Z kaŜdym rokiem decyzja taka jest coraz trudniejsza, gdyŜ coraz częściej wiąŜe się ze 
zmianą zawodu, środowiska lub miejsca zamieszkania. Niektórzy rolnicy, przejmujący 
gospodarstwa po rodzicach, otrzymujących renty strukturalne, prawdopodobnie nie 
podjęliby takiej decyzji, mając nie dwadzieścia kilka, ale trzydzieści kilka lat. Wówczas 
gospodarstwo zostałoby sprzedane, a grunty powiększyłyby obszar innego gospodarstwa.  

Przejęcie gospodarstwa przez następcę otwierało jednak moŜliwości zwiększenia jego 
wielkości ekonomicznej. Następca przewaŜnie spełniał kryteria, upowaŜniające do 
korzystania ze środków znajdującego się w SPO Rolnym, działania „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” (ryczałtowe wsparcie w wysokości 50 tys. złotych). Jak wynika z danych 
ARiMR z moŜliwości tej skorzystało blisko 3,6 tys. rolników, zarówno następców, jak 
i posiadaczy powiększanych gospodarstw. 

Odrębną kwestią jest wpływ działania renty strukturalne na struktury demograficzne – 
obniŜenie wieku pracujących w rolnictwie poprzez przyspieszenie wymiany pokoleń. 
Kierownicy gospodarstw, przejmujący gospodarstwa po rodzicach a takŜe rolnicy 
powiększający gospodarstwa byli przeciętnie o blisko 30 lat młodsi od rolników 
przechodzących na renty (przeciętny wiek otrzymujących renty strukturalne 58 lat 
przejmujących gospodarstwa 30 lat). Brak jest informacji o kwalifikacjach zawodowych 
odchodzących na renty, ale z pewnością obejmujący lub powiększający gospodarstwa 
mieli znacznie wyŜsze od nich kwalifikacje zawodowe. Tylko 12% rolników przejmujących 
gospodarstwa miało wykształcenie podstawowe, a 32% zasadnicze zawodowe, natomiast 
44% średnie, zaś 13% wyŜsze. Był to poziom wykształcenia znacznie wyŜszy od 
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przeciętnego wykształcenia pracujących w rolnictwie. Wprawdzie nie wiadomo, ilu 
przejmujących gospodarstwa miało wykształcenie rolnicze a ilu inne, ale jest oczywiste, Ŝe 
absolwenci średnich szkół ogólnokształcących a takŜe po wyŜszych studiach nierolniczych 
wyŜszych powinni być dobrze przygotowani do uzupełnienia braków wykształcenia na 
drodze samokształcenia lub na specjalistycznych kursach.  

Podsumowując, działanie Renty strukturalne w krótkim okresie w makroskali nieznacznie 
przyspieszało zmiany struktury obszarowej i w niewielkim stopniu zwiększało przeciętną 
wielkość ekonomiczną gospodarstwa. Renta strukturalna powoduje jedynie przesunięcie 
o kilka lat nieuchronnych zmian generacyjnych. Natomiast przyspieszenie wymiany 
pokoleń spowodowane działaniem Renty strukturalne jest w makroskali małe. Instrument 
rent strukturalnych musiałby funkcjonować znacznie dłuŜej niŜ przez trzy lata, aby mógł 
wpłynąć na zmiany struktury demograficznej tak duŜej zbiorowości, jak właściciele 
indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce.  

Natomiast z blisko 158 tys. gospodarstw niskotowarowych, otrzymujących wsparcie 
ok. 74 tys. dysponowało uŜytkami rolnymi o powierzchni 5–10 ha, a ponad 22 tys. powyŜej 
10 ha. Część z nich moŜe zwiększając skalę produkcji zwierzęcej i/lub zmieniając 
strukturę produkcji roślinnej (przestawienie gospodarstwa na uprawę roślin przynoszących 
wyŜsze dochody) osiągnąć standardową nadwyŜkę bezpośrednią w wysokości 8 ESU.  

Obecnie jest jeszcze za wcześnie na sformułowanie opinii, w jakim stopniu środki 
przeznaczone na finansowanie działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” 
przyczyniły się do przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa. Pełne informacje będą 
znane dopiero po zakończeniu pięcioletniego okresu, czyli w 2011 r. i dopiero wówczas 
będzie moŜna dokonać wszechstronnej oceny. Z przeprowadzonych badań ok. 2100 
wynika, Ŝe ok. 150 gospodarstw nie osiągnęło choćby jednego zaplanowanego celu 
pośredniego. Okazało się więc, Ŝe 7,3% gospodarstw niskotowarowych nie wykonało 
sformułowanych w planach rozwoju zobowiązań. Uznając ten wskaźnik za 
reprezentatywny dla całej zbiorowości wspieranych gospodarstw niskotowarowych 
uzyskuje się liczbę ok. 11 500 gospodarstw niskotowarowych, które najprawdopodobniej 
z róŜnych względów nie zrealizują w ciągu pierwszych trzech lat zatwierdzonych planów 
rozwoju.  
Przeprowadzone kontrole nie mogły jednak dać odpowiedzi na podstawowe pytanie, jaka 
część gospodarstw niskotowarowych stanie się dzięki zrealizowaniu planów rozwoju 
gospodarstwami Ŝywotnymi. Jest to waŜne pytanie, gdyŜ formułowane są opinie, Ŝe 
działanie jest nieefektywne, poniewaŜ angaŜuje powaŜne środki (z budŜetu  PROW 
wypłacono ok. 1,3 mld złotych), a równocześnie niewiele przyczynia się do rozwiązania 
problemu rozdrobnienia polskiego rolnictwa. Według tych opinii większość z ponad 
 157 tys. wspieranych z PROW gospodarstw niskotowarowych pozostanie równieŜ po 
okresie wsparcia słabymi jednostkami ekonomicznymi, gdyŜ nie będzie osiągać 
standardowej nadwyŜki bezpośredniej w wysokości co najmniej progu Ŝywotności 
(8 ESU). Potwierdzeniem tych opinii są złoŜone przez rolników plany rozwoju gospodarstw 
niskotowarowych. Wynika z nich, Ŝe przeciętna wielkość ekonomiczna otrzymujących 
pomoc gospodarstw niskotowarowych kształtować się będzie po zrealizowaniu planów 
w wysokości poniŜej 5 ESU.  
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Tablica 5.4.5 Cele po średnie zawarte w planach rozwoju opracowanych przez  
gospodarstwa niskotowarowe 

Liczba gospodarstw 
deklaruj ących cel 
pośredni w roku Wyszczególnienie 

2005 2006 

Liczba 
gospodarstw, 

które osi ągnęły 
cel po średni*  

1.Przestawienie gospodarstwa na produkcję 
metodami ekologicznymi 

1 647 347 662 

2. Przystąpienie do grupy lub organizacji 
producentów rolnych zgodnie z przepisami 
o grupach producentów rolnych 

705 79 154 

3. Zakup zwierząt gospodarskich 53 453 19 568 26 220 
4. Zakup maszyn rolniczych 72 332 34 749 41 795 
5. Zakup lub dzierŜawa gruntu rolnego 21 317 4 377 10 572 
6. Ukończenie szkolenia prowadzonego zgodnie 

z przepisami art. 9 ustawy z 28 listopada 2003 r. 
12 997 5 688 6 726 

7. Uzyskanie pomocy finansowej na wspieranie 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt 

4 887 1 230 1 419 

8.Rozpoczęcie prowadzenia produkcji w działach 
specjalnych produkcji rolniczej 

624 104 122 

10. Zrezygnowanie ze zwolnienia od podatku VAT 
z tytułu dostawy produktów rolnych pochodzących 
z własnej działalności rolniczej oraz świadczenia 
usług rolniczych 

165 17 10 

11. Realizacja projektu finansowanego z programu 
SPO Rolny 

1 225 48 108 

12. Osiągnięcie co roku w okresie pobierania 
płatności wartości sprzedaŜy produktów rolnych 
pochodzących z własnej działalności rolniczej w 
wysokości co najmniej 20 tys. złotych 

6 550 1 006 2 344 

13. Rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej i osiągnięcie co roku w okresie 
pobierania płatności przychodu w wysokości 
co najmniej 20 tys. złotych 

231 59 34 

14. Ogółem liczba gospodarstw deklarujących cel 
pośredni 

176 133 67 272 90 165 

Źródło: Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004 – 2006 w okresie od 
1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warszawa, 31 marca 
2009 r. Uwaga: poniewaŜ w planach rozwoju moŜna było przewidzieć osiągnięcie kilku celów pośrednich, 
liczba deklarowanych celów ogółem jest większa niŜ liczba gospodarstw niskotowarowych otrzymujących 
wsparcie. * Dotyczy to gospodarstw, które po trzecim roku realizacji planu rozwoju powinny złoŜyć 
oświadczenie o zrealizowaniu celów pośrednich.  
 

Biorąc pod uwagę wpływ działania na przekształcenia strukturalne moŜemy stwierdzić, Ŝe 
skutkowało ono osłabieniem motywacji do rezygnacji z działalności rolniczej mimo małej 
skali produkcji i zazwyczaj niskiej jej efektywności i opłacalności. O ile renty strukturalne 
w jakimś stopniu przyspieszały konsolidację gospodarstw o tyle wsparcie dla gospodarstw 
niskotowarowych działało w przeciwnym kierunku. Struktura dochodowa gospodarstw 
rolnych teŜ nie uległa specjalnej poprawie dzięki temu działaniu, gdyŜ wsparcie to miało 
charakter przejściowy (wparcie od 3 do 5 lat) i w gruncie rzeczy niewielką skalę. 
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Kolejne działanie, grupy producentów rolnych, są wyjątkowo waŜną formą organizacyjną 
dla dominujących w Polsce gospodarstw o niewielkiej skali produkcji. Wiele trudności 
polskich gospodarstw moŜe być usuniętych lub co najmniej złagodzonych, jeśli ich 
uŜytkownicy zrzeszeni w grupie stosują identyczne technologie produkcji, wspólnie 
dostosowują produkcję do potrzeb rynku, kompletują duŜe, jednolite partie produktów 
i wspólnie jako grupa negocjują warunki sprzedaŜy. Grupy producentów wywierają więc 
wpływ nie tylko na struktury produkcji rolniczej, ale przede wszystkim na mające duŜe 
znaczenie w gospodarce rynkowej struktury sprzedaŜy produkcji towarowej. Dobrze 
zorganizowane, o duŜej sile ekonomicznej grupy producentów niewątpliwie mają 
znacznie silniejszą niŜ pojedynczy rolnicy pozycję negocjacyjną w rozmowach 
z partnerami handlowymi, zarówno odbiorcami surowców i produktów rolnych, jak 
i z dostawcami środków do produkcji rolnej. NiezaleŜnie od tego, dobrze prowadzone 
i dysponujące odpowiednim kapitałem grupy producentów mogą omijać kolejne ogniwa 
gospodarki Ŝywnościowej, sprzedając swe produkty bezpośrednio na rynkach 
hurtowych.  

Niestety, polscy rolnicy początkowo nie akceptowali grup producentów jako formy 
zespołowego działania. W okresie poprzedzającym akcesję, choć ich organizacja była 
wspierana środkami programu przedakcesyjnego SAPARD, powstało zaledwie 40 grup 
producentów. Opracowując PROW spodziewano się, Ŝe organizacja grup producentów 
będzie nadal natrafiać na trudności, choć mniejsze niŜ w okresie poprzedzającym 
akcesję. Przewidziano zatem, Ŝe w okresie realizacji programu zostanie 
zorganizowanych 170 grup producentów, a na ich wsparcie przewidziano ok. 25 mln 
euro. Ta niewielka kwota została w ostatecznym budŜecie ze względu na brak 
zainteresowania rolników grupami producentów w wyniku realokacji zmniejszona blisko 
czterokrotnie do ok. 6,5 mln euro (ok. 24 mln złotych). Ze środków PROW skorzystało 
79 grup, które zostały zorganizowane i zarejestrowane między 1 maja 2004 a 31 grudnia 
2006 r. Według danych ARiMR w 2007 r. łączna wysokość przychodów, które stanowiły 
podstawę wypłaty wsparcia, wyniosła ok. 396 mln złotych. Z kwoty tej wynika, Ŝe udział 
wspieranych środkami PROW grup producentów w towarowej produkcji polskiego 
rolnictwa wynosił w 2007 r. nieco mniej niŜ 0,7%. Ta forma organizacji rolników nie ma 
więc nadal w Polsce większego znaczenia.  

Z przeprowadzonego na potrzeby analizy ex post reprezentatywnego badania 
ankietowego, które objęło 40 grup producentów, zorganizowanych po wstąpieniu Polski 
do UE i korzystających ze środków PROW wynika, Ŝe istnieją wyraźne róŜnice 
regionalne w nastawieniu rolników do grup producentów. Z 40 ankietowanych grup 
producentów aŜ 31 (ponad 75%) znajdowało się w siedmiu zachodnich województwach. 
Pytani o motywy powstania grupy producentów członkowie stwierdzili, Ŝe jedną 
z waŜnych przyczyn jej organizacji było wsparcie jej organizacji środkami PROW. 
Przedstawiciele aŜ 18 grup producentów odpowiedzieli, Ŝe grupa nie powstałaby, gdyby 
nie otrzymała wsparcia z PROW (pozostałe odpowiedzi: grupa powstałaby mimo braku 
wsparcia – 14, trudno powiedzieć – 6). Nie jest to oczywiście opinia pochlebna dla grup 
producentów, gdyŜ o zorganizowaniu grupy powinny zadecydować spodziewane 
korzyści ekonomiczne a nie pomoc PROW.  

Podsumowując, działanie Grupy producentów rolnych miało zainicjować zmiany struktur 
sfery handlu rolnego poprzez koncentrację podaŜy produktów rolnictwa. Na wielu 
hurtowych rynkach rolnych występuje niekorzystna dla producentów rolnych 
dysproporcja między rozproszoną podaŜą (wielu sprzedających) i skoncentrowanym 
popytem (niewielu kupujących). Grupy producentów są więc szczególnie waŜną 
i korzystną dla rolników formą organizacyjną w państwach o tak niekorzystnych 
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strukturach produkcyjnych rolnictwa jak Polska. Niestety, niewielkie zainteresowanie 
rolników tą formą współpracy w okresie realizacji PROW nie doprowadziło do 
wzmocnienia pozycji grup producentów. Nadal ich udział w hurtowym handlu rolnym jest 
znikomy i wobec tego nie nastąpiły spodziewane zmiany struktury podaŜy surowców 
i artykułów rolnictwa na hurtowych rynkach rolnych. Wpływ grup producentów na 
struktury produkcyjne rolnictwa jest niewielki. Natomiast, jeśli grupy producentów 
uzyskają silną pozycję w strukturach handlu hurtowego, wywierać będą równieŜ silny 
wpływ na struktury organizacyjne produkcji rolnej za pośrednictwem wiąŜących 
członków grupy szczegółowych instrukcji, regulujących wszystkie kwestie, istotne dla 
uzyskania duŜych, jednolitych partii produktów. Koncentrując podaŜ i wpływając na jej 
jakość przede wszystkim poprzez działania w sferze poprodukcyjnej grupy producentów 
sprzyjają zachowaniu istniejących struktur produkcyjnych rolnictwa.  

W okresie realizacji PROW widoczna było rosnąca akceptacja grup producentów 
w środowisku rolniczym. Nie jest wykluczone, Ŝe w okresie realizacji PROW 2007–2013 
grupy producentów zyskają wreszcie uznanie rolników i w ciągu kilku lat przyczynią się 
do zdecydowanej zmiany struktur hurtowego handlu rolnego.  

Mapa 5.4.1. Transakcje kupna-sprzeda Ŝy w 2007 r. w obrocie mi ędzy rolnikami i udział 
obszarów ONW w u Ŝytkach rolnych ogółem 

 

Źródło: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Nr 11. IERiGś-PIB, Agencja 
Nieruchomości Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2008. 

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) nie miało bezpośredniego wpływu na struktury agrarne. Kwestię 
tę przeanalizowano w układzie regionalnym, na poziomie NUTS 2, posługując się 
wskaźnikiem intensywności transakcji. Intensywność mierzono liczbą zawieranych 
między rolnikami notarialnych umów kupna – sprzedaŜy uŜytków rolnych na 1000 
gospodarstw (mapa 5.4.1). Wyodrębniono trzy poziomy intensywności: wysoki – 
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powyŜej 60 umów, średni 40–60 umów i niski poniŜej 40 umów na 1000 gospodarstw. 
Wskaźnik nie obejmuje umów, w których jedną ze stron jest Agencja Nieruchomości 
Rolnych.  

Z mapy wynika, Ŝe w 2007 r. najwyŜszy poziom intensywności (ponad 60 na 1000 
gospodarstw) był w czterech województwach północnych oraz w znajdującym się na 
południu Polski województwie opolskim. Mapkę tę uzupełniono danymi o udziale 
uŜytków rolnych, znajdujących się na obszarach ONW w uŜytkach rolnych województwa 
ogółem (liczby w kwadratach), a następnie obliczono przeciętne wojewódzkie udziały 
uŜytków znajdujących się na obszarach ONW w trzech grupach województw, róŜniących 
się między sobą poziomem intensywności transakcji. Okazało się, Ŝe wszystkie trzy 
średnie są niemal identyczne i wahają się od 51,7% gruntów ONW w regionach o niskiej 
intensywności obrotu ziemią do 53,6% w regionach o wysokiej intensywności obrotu 
ziemią. Wynika stąd, Ŝe płatności z tytułu ONW nie hamowały ani nie przyspieszały 
przemian strukturalnych, czyli nie miały na nie wpływu. Taki sam wniosek moŜna 
sformułować, porównując intensywność obrotu ziemią w 2007 r. i w 2002 r., w którym 
w Polsce nie było dopłat wyrównawczych dla rolników gospodarujących na obszarach. 
Okazuje się bowiem, Ŝe poziom intensywności transakcji w poszczególnych 
województwach był w obu latach niemal identyczny.  

Kolejne działanie, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt nie miało bezpośredniego wpływu na struktury rolnictwa, ale pośrednio mogły 
w dwojaki sposób wpływać na struktury organizacyjne i produkcyjne uczestniczących 
w programie gospodarstw: Mogły skłaniać do: (1). zmian systemu organizacyjnego 
i programu produkcyjnego gospodarstwa zgodnie z wymogami wariantu albo (2). 
zachowania istniejącego systemu organizacyjnego i programu produkcyjnego. Zmiany 
struktury produkcyjnej gospodarstw otrzymujących wsparcie z działania powodowały 
przewaŜnie zmniejszenie poziomu intensywności gospodarowania i w rezultacie spadek 
dochodów. Natomiast zmiany o charakterze organizacyjnym polegały na obowiązku 
przeprowadzania określonych zabiegów i zakazie stosowania niektórych innych. 
Utracony dochód, spowodowany niŜszymi przychodami i wyŜszymi kosztami, 
wyrównywały zryczałtowane płatności rolnośrodowiskowe. Rozmiary niezbędnych zmian 
zaleŜały od realizowanego wariantu. Niektóre z nich nie wymagały Ŝadnych zmian 
o charakterze strukturalnym (m. in. wszystkie warianty, mające na celu zachowanie 
lokalnych ras zwierząt), natomiast realizacja innych wymagała przeprowadzenia 
istotnych przekształceń strukturalnych. NajpowaŜniejsze zmiany musiały wprowadzać 
gospodarstwa przekształcające się w gospodarstwa produkujące metodami 
ekologicznymi. PROW był pierwszym programem, który zainicjował na większą skalę, 
organizację rolnictwa ekologicznego w Polsce. W okresie jego realizacji blisko 12 tys. 
rolników przekształciło lub rozpoczęło przekształcanie swych gospodarstw 
w gospodarstwa stosujące metody ekologiczne, a powierzchnia objęta wsparciem 
z pakietu „Rolnictwo ekologiczne” wyniosła ok. 415 tys. ha. Liczby te świadczą o silnym 
pośrednim wpływie działania na struktury organizacyjne i produkcyjne polskiego 
rolnictwa. 

Zalesianie gruntów rolnych oznacza trwałe wycofanie gruntu z uŜytkowania rolniczego, 
a zatem zmienia wiejską przestrzeń produkcyjną i krajobraz wiejski, wpływając 
negatywnie na moŜliwości produkcyjne (jeśli zalesia się Ŝyzne grunty wysokich klas), 
albo na środowisko (jeśli zalesia się obszary o duŜej wartości dla środowiska, m.in. 
niektóre uŜytki zielone). Natomiast zalesianie gruntów o niskiej wartości rolniczej 
poprawia stan środowiska naturalnego i często jest lepszym rozwiązaniem niŜ trwałe 
odłogowanie, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, w którym lasy zajmują obszar 
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mniejszy od optymalnego. Wpływ negatywny ujawnia się natychmiast po zalesieniu 
natomiast na pierwsze pozytywne efekty trzeba czekać co najmniej kilka lat, a pełne 
ujawniają się niekiedy dopiero po kilkudziesięciu latach, gdy las osiągnie pełną wartość 
handlową.  

Ze środków PROW zalesiono ogółem blisko 40 tys. ha gruntów stanowiących własność 
prywatną. Jest to powierzchnia znikoma (poniŜej 0,5%) w porównaniu z ogólną 
powierzchnią lasów w Polsce (ok. 9 mln ha). Wycofanie z uŜytkowania rolniczego blisko 
40 tys. słabych gruntów było celowe pod warunkiem, Ŝe nie zalesiano obszarów o duŜej 
wartości środowiskowej. Zalesienie ok. 9 tys. działek (przeciętny obszar działki 
ok. 4,5 ha), połoŜonych we wszystkich szesnastu województwach nie wpłynie 
w makroskali na poprawę stanu środowiska naturalnego równieŜ w odległej przyszłości.  

Zalesienie często prowadziło do radykalnej zmiany struktury produkcyjnej 
i organizacyjnej gospodarstwa. Jeśli zalesiano całość gruntów, gospodarstwo stawało 
się gospodarstwem leśnym, przy zalesieniu części gospodarstwem rolno–leśnym lub 
leśno–rolnym. PoniewaŜ zalesienie powodowało zmniejszenie powierzchni UR, 
powodowało pogarszanie struktur obszarowych i wielkości ekonomicznej gospodarstw 
rolnych. Te niekorzystne zmiany były jednak, jeśli zalesianie było racjonalne, 
rekompensowane poprawą stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i wiejskiej 
przestrzeni produkcyjnej.  

WdroŜenie działania Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE z uwagi na 
jego charakter nie powoduje zmian w strukturach rolnictwa. 

5.5. Ocena czynników pozytywnych i negatywnych maj ących wpływ na realizacj ę 
programu PROW 2004-2006 (Cel 4) 

PROW 2004–2006 był nowym kompleksowym programem, który z jednej strony miał 
słuŜyć ekonomicznemu wzmocnieniu gospodarstw oraz przyczynić się do rozwiązywania 
złoŜonych problemów społecznych na wsi, z drugiej zaś poprawiać stan środowiska 
i wzmocnić ochronę przyrody na terenach wiejskich. W PROW 2004–2006 przewidziano 
wszystkie działania dostępne dla nowych państw członkowskich przewidzianych 
w Traktacie Akcesyjnym. Realizacja PROW stanowiła duŜe wyzwanie organizacyjne dla 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucji odpowiedzialnej za jego wdraŜanie na 
szczeblu strategicznym, dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
realizującą obsługę finansową PROW oraz dla słuŜb doradczych, które ten cały 
skomplikowany program musiały przybliŜyć potencjalnym jego beneficjentom. 
Wymienione wyŜej instytucje miały obowiązek koordynowania programowania 
poszczególnych działań, zapewnienie ich promocji oraz moŜliwie najszersze 
upowszechnianie informacji o PROW 2004–2006. WdraŜanie działań PROW rozpoczęło 
się 15 kwietnia 2004 r., a więc jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE (1 maja 2004 r.). 
W momencie akcesji brak było większości rozporządzeń wykonawczych do wdraŜania 
poszczególnych działań PROW oraz brak akredytacji dla ARiMR (agencja płatnicza) 
potrzebnej do obsługi wszystkich działań. Tak więc od początku wdraŜania PROW 
powstała sytuacja znacznego ryzyka, poniewaŜ ogłaszane terminy płatności na 
poszczególne działania wnioskowane przez rolników, były nie dotrzymywane, co 
w pierwszym okresie realizacji programu powodowało duŜe niezadowolenie rolników 
i brak zaufania do całego programu. Przyczyną był przeciągający się proces akredytacji 
ARiMR, otrzymywany najpierw warunkowo dla poszczególnych działań w 2005 r. 
Dopiero uzyskana ostateczna akredytacja od 1 stycznia 2006 r. umoŜliwiła realizację 
płatności z tytułu PROW, zgodnie z terminami określonymi przy poszczególnych 
działaniach. Jednocześnie na bieŜąco MRiRW opracowywało lub nowelizowało (jeśli 
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pojawiały się luki w prawie) obowiązujące przepisy prawne umoŜliwiające efektywne 
korzystanie z poszczególnych działań. Budowa systemu instytucjonalnego 
obsługującego PROW była procesem rozciągniętym w czasie, niemniej stworzone 
rozwiązania umoŜliwiły jego realizację w sposób zgodny z wymogami prawa. 
Ograniczone zaufanie rolników, w pierwszym okresie wdraŜania PROW , było 
odbudowywane bardzo intensywną akcją promocyjną i szkoleniową prowadzoną przez 
MRiRW, ARiMR, słuŜby doradcze i róŜnego rodzaju media (radio, telewizja, biuro 
prasowe ARiMR, strona internetowa ARiMR, PROW-inki – wydawane przez MRiRW, 
prasa codzienna i rolnicza). Tym niemniej, na początku realizacji działań PROW 
pojawiały się problemy wynikające z istniejących przepisów prawa, co powodowało 
ograniczenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów. Sytuacja taka dotyczyła 
prawie wszystkich działań, ale szybko przygotowywane, przez MRiRW, nowelizacje 
przepisów i wprowadzenie ich w Ŝycie w 2005 r. umoŜliwiły rolnikom korzystanie 
z poszczególnych działań. Dokonywane w całym okresie realizacji PROW 2004–2006 
zmiany zapisów w odniesieniu do poszczególnych działań miały, z jednej strony 
charakter porządkujący i zapewniający prawidłową realizację pomocy oraz 
skuteczniejszą ich kontrolę, z drugiej zaś strony były odbierane przez beneficjentów jako 
przejaw nadmiernej biurokracji, komplikującej funkcjonowanie rolnika. Szczególnym 
obciąŜeniem był wymóg prowadzenia róŜnego rodzaju dokumentacji. 

W odniesieniu do czynników stanowiących barierę wdraŜania i pełnego wykorzystania 
środków PROW krytyczne opinie wyraŜali równieŜ pracownicy ośrodków doradztwa 
rolniczego i biur Agencji szczególną uwagę zwracając na:  

- opóźnienia w publikowaniu podstaw prawnych wdraŜania tych programów 
i wielokrotne ich zmienianie oraz zbyt późne przekazywanie waŜnych informacji 
jednostkom terenowym; 

- nieścisłości co do interpretacji przepisów; 

- brak wzorów niektórych wymaganych załączników np. jakie informacje powinny być 
uwzględnione w zaświadczeniach ZUS, w zaświadczeniach z gmin dotyczących 
zalesiania itd.; 

- brak dobrych materiałów informacyjnych nt. programów, które byłyby dostępne 
z większym wyprzedzeniem w stosunku do terminów uruchamiania akcji zbierania 
wniosków; 

- wielu beneficjentów miało trudności z uzyskaniem pomocy doradców 
rolnośrodowiskowych w sporządzeniu planów rolnośrodowiskowych niezbędnych do 
realizacji innych pakietów niŜ rolnictwo ekologiczne.  

W ocenie eksperckiej do czynników przeszkadzających wdraŜaniu wsparcia dla 
gospodarstw niskotowarowych naleŜy zaliczyć:  

-  brak funkcjonalności w systemie informatycznym PROW, pozwalającej na 
systemowe przejęcie zobowiązań i płatności przez następcę beneficjenta, któremu 
przyznano rentę strukturalną; 

-  problemy interpretacyjne w trakcie obsługi oświadczeń WGN (kwestie związane 
z rozliczaniem ilościowym, gatunkowym i rodzajowym realizowanych zakupów 
zwierząt i maszyn); 

-  Opóźnienia w wypłatach kolejnych rat wsparcia ze względu na zmianę źródła 
finansowania (spowodowane zmianą źródła finansowania z funduszu FEOGA na 
fundusz EFRROW).  
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Zainteresowanie poszczególnymi działaniami ujętymi w PROW uzaleŜnione było 
w duŜym stopniu od wysokości przysługującej płatności oraz od skuteczności kampanii 
informacyjnej. Aby sprostać oczekiwaniom beneficjentów została usprawniona 
działalność z zakresu informacji, promocji i szkoleń w ramach PROW 2004–2006. Biuro 
Prasowe ARiMR wspierało realizację PROW 2004–2006 licznymi kampaniami 
informacyjnymi. Liczba organizowanych konferencji prasowych, przygotowywanych 
wywiadów, publikowanych komunikatów i informacji była dostosowana do bieŜących 
potrzeb i zamówień prasy, radia i telewizji. Informacje o realizowanych płatnościach 
i dodatkowych działaniach, które podejmowała ARiMR, aby usprawnić współpracę 
z beneficjentami ukazywały się w serwisach informacyjnych, audycjach radiowych 
i telewizyjnych oraz w prasie codziennej i rolniczej. W programach tych ukazywały się 
wypowiedzi pracowników Agencji oraz ekspertów z ARiMR. Przygotowywane były 
wywiady z przedstawicielami Kierownictwa ARiMR, które wyemitowano w serwisach 
informacyjnych telewizji publicznej i kanałach prywatnych. BieŜące informacje o PROW 
2004–2006 przekazywano w formie komunikatów prasowych i informacji rozsyłanych do 
ok. 200 redakcji i zamieszczanych na stronie internetowej Agencji. W 2008 roku Biuro 
Prasowe przygotowało dla przedstawicieli mediów 110 takich komunikatów prasowych. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe w związku z końcowym rozliczaniem pomocy 
udzielonej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, pytań 
dziennikarzy i beneficjentów związanych z działaniami PROW 2004–2006 było niewiele, 
stanowiły one ok. 20% wszystkich pytań trafiających do Biura Prasowego. WaŜnym 
kanałem dystrybucji informacji była agencyjna strona internetowa, gdzie w pierwszej 
kolejności publikowane zostały wszystkie komunikaty i waŜne informacje. W 2008 roku 
na stronie internetowej zamieszczonych zostało ok. 110 informacji dotyczących tylko 
działań wdraŜanych w ramach PROW 2004–2006. Z sygnałów napływających do Biura 
Prasowego ARiMR wynika, Ŝe ukazywanie się wielu i to wyczerpujących informacji 
o Agencji i jej działaniach ogranicza liczbę pytań, bo wielu beneficjentów i dziennikarzy 
uznaje informacje z internetu za wystarczające i na tej podstawie m.in. dziennikarze 
piszą teksty cytując w artykułach fragmenty komunikatów ze strony internetowej jako 
wypowiedzi rzecznika prasowego ARiMR. Poza akcja informacyjną, istotną inicjatywą 
było podjęcie akcji szkoleniowej dla doradców rolnych w zakresie Programu 
rolnośrodowiskowego, w celu zwiększenia moŜliwości korzystania przez rolników z PRŚ. 

Analiza pozytywnych i negatywnych czynników w opini i beneficjentów  

W opinii samych beneficjentów (badanie PAPI), zasadniczym czynnikiem utrudniającym 
realizację działań i celów w ramach wsparcia gospodarstw niskotowarowych była niska 
opłacalność produkcji – na bariery związane z dochodowością zwraca uwagę 60% 
beneficjentów tego działania (rysunek 5.5.1). Jednocześnie mniej niŜ 20% respondentów 
do czynników ograniczających zalicza trudny dostęp do kredytów, zestawienie tych 
dwóch ocen świadczy o istnieniu silnej bariery rozwojowej gospodarstw 
niskotowarowych związanej z wielkością produkcji i zbyt małą nadwyŜką, nie 
zaspakajającą w sposób adekwatny istniejących potrzeb. W grupie respondentów 
korzystających ze wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych, nie zgłaszających 
ograniczeń związanych z poziomem opłacalności produkcji dominują gospodarstwa 
większe, co sugeruje, Ŝe utrzymanie się tej kategorii producentów na rynku będzie silne 
zaleŜne od powiększania gospodarstw. Na skomplikowane i niezrozumiałe prawo jako 
barierę w realizacji działań zwraca uwagę 30% badanych. DuŜa grupa respondentów 
(33%) zwraca uwagę na niekorzystne warunki pogodowe jako barierę dla wdraŜania – 
wynik ten jest zbieŜny z oceną rangi tego czynnika w innych działaniach co naleŜy 
interpretować jako istotą rolę ryzyka produkcji związanego z klimatem mającego wpływ 
na całe rolnictwo a nie konkretne działanie.  
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Istotnym problemem technicznym dla wdraŜania ONW był brak odpowiedniej 
funkcjonalności systemu, umoŜliwiającej wydanie decyzji wstrzymującej płatności na 
dany rok, z powodu wykrycia po raz drugi uchybień dotyczących zwykłej dobrej praktyki 
rolniczej.  

Do barier w realizacji działań w ramach ONW najczęściej podawanych przez 
beneficjentów zaliczają się: niska opłacalność produkcji (58%), skomplikowane prawo 
oraz wysokie opłaty i podatki (odpowiednio 36% i 35%) – rysunek 5.5.2. 

Podobnie jak w wielu innych działaniach, dominującą w opinii respondentów barierą dla 
realizacji celów pakietów rolnośrodowiskowych była niska opłacalność produkcji (57% 
badanych) - rysunek 5.5.3. Na bariery związane z dostęp do kredytów zwraca uwagę 
jedynie 14% badanych. Do istotnych czynników przeszkadzających, postrzeganych 
przez beneficjentów, naleŜą takŜe zawiłości systemu prawnego (27%) oraz wysokie 
opłaty i podatki (29%). Rozkład czynników stanowiących bariery dla wdraŜania PRŚ jest 
podobny do innych działań programu co potwierdza tezę, Ŝe ich postrzeganie przez 
beneficjentów stanowi ogólną ocenę ograniczeń dla działalności rolniczej jako takiej.  

Rysunek 5.5.1. Czynniki przeszkadzaj ące w realizacji programu postrzegane przez 
beneficjentów wsparcia dla gospodarstw niskotowarow ych  
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Rysunek 5.5.2. Czynniki ograniczaj ące realizacj ę działania ONW postrzegane przez 
beneficjentów PROW 2004–2006 
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Rysunek 5.5.3. Czynniki przeszkadzaj ące w realizacji programu postrzegane przez 
beneficjentów programu rolno środowiskowych PROW 2004–2006 
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Źródło: badanie PAPI  

Deklarowane zainteresowanie korzystaniem ze wsparcia na zalesianie gruntów rolnych 
było duŜe, niemniej powaŜnym czynnikiem ograniczającym od strony administracyjnej 
była trudność w skompletowaniu potrzebnych dokumentów, a w szczególności 
uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego iŜ planowane zalesienie nie jest sprzeczne 
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z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin (wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego gmin). Barierą w 
wydawaniu zaświadczeń przez gminy był brak ustalonej jednolitej ich formy. PowaŜnym 
utrudnieniem były opóźnienia płatności.  

Podobnie jak w przypadku innych działań do okoliczności przeszkadzających 
w zalesieniach, o największym znaczeniu respondenci zaliczyli niską opłacalność 
produkcji (37%) – rysunek 5.5.4. Jednak warty podkreślenia jest fakt, Ŝe odsetek 
beneficjentów postrzegających ten czynnik jako barierę jest o ponad 30% niŜszy niŜ 
w działaniach takich jak PRŚ i DSU. Wynika to zapewne ze stosunkowo wysokich 
stawek za czynności pielęgnacyjne, decydujących o atrakcyjności działania. Do 
czynników negatywnych o istotnym znaczeniu beneficjenci zaliczają takŜe 
skomplikowane prawo (23%) oraz wysokie opłaty i podatki (21%).  

Brak wystarczającej ilości wyspecjalizowanych firm na rynku budowlanym, uniemoŜliwiło 
wykonanie budowli typu płyta lub zbiornik na gnojówkę\gnojowicę w terminie 
przewidzianym w przepisach krajowych. W celu umoŜliwienia producentom rolnym 
realizacji projektów ostatecznie przedłuŜono okresu na realizacje inwestycji w tym 
zakresie do końca lipca 2008 r. 

W korzystaniu z działania DSU podobnie jak w przypadku pozostałych działań programu 
czynnikiem ograniczającym o zasadniczym znaczeniu była niska opłacalność produkcji 
(55%). Istotnymi w hierarchii czynnikami ograniczającymi były takŜe skomplikowane 
prawo (46%) oraz wysokie opłaty i podatki (39%).  

Rysunek 5.5.4. Czynniki przeszkadzaj ące w realizacji programu postrzegane przez 
beneficjentów wsparcia dla zalesie ń  
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Rysunek 5.5.5. Czynniki przeszkadzaj ące w realizacji programu postrzegane przez 
beneficjentów wsparcia DSU w PROW 2004–2006  
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Identyfikacja czynników pozytywnych przez beneficjentów, sprzyjających realizacji 
działań była dość zróŜnicowana niemniej wykazywała określone prawidłowości. Do 
czynników pozytywnych badani beneficjenci z grup producenckich najczęściej zaliczali 
wysoką opłacalność produkcji (40%). Czynnik ten nie odgrywał jednak tak duŜej roli 
w pozostałych działaniach – dla ONW procent pozytywnych odpowiedzi wyniósł 
zaledwie 7%. Beneficjenci innych działań, zdecydowanie najczęściej wymieniali 
sprzyjającą sytuację osobistą jako czynnik sprzyjający oraz warunki związane 
z klimatem (sytuacja pogodowa) Czynniki dotyczące Ŝycia osobistego wskazało zgodnie 
ok. 40% beneficjentów wsparcia DSU oraz ONW, a takŜe WGN i ZGR. W drugiej 
kolejności pod względem częstotliwości wskazania jako czynnik sprzyjający (ok. 30%) 
była sytuacja pogodowa, co naleŜy traktować jako miarę subiektywnej oceny warunków 
siedliskowych gospodarstw beneficjentów.  
Blisko co trzeci beneficjent grup producenckich, zalesiania oraz DSU wskazywał na 
pozytywny wpływ polityki lokalnych władz. Pozytywny wpływ polityki lokalnej zauwaŜyło 
takŜe niewiele mniej badanych działania dla grup niskotowarowych (22%), oraz 
najmniej, bo 16,2% beneficjentów wsparcia dla ONW. Badani nie byli zgodni co do 
łatwego dostępu do kredytu. Zdaniem co trzeciego beneficjenta wsparcia dla DSU i co 
czwartego beneficjenta wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych łatwy dostęp do 
kredytu sprzyjał realizacji działania. Podobną opinię wyraŜa 20% beneficjentów wsparcia 
dla ONW, ale juŜ tylko 11,1% beneficjentów zalesiania gospodarstw rolnych zaledwie 
5% beneficjentów działania dla grup producentów rolnych.  
Wśród pozytywnych czynników, które ułatwiały działanie grup producenckich ich 
beneficjenci wskazują na: koncentrację sprzedaŜy, skuteczne działania rynkowe 
prowadzone przez mleczarnie w regionie, obniŜenie kosztów poprzez wspólne zakupy 
środków do produkcji i maszyn. Instytucjami, wymienianymi przez beneficjentów GPR 
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jako źródło znaczącego wsparcia przy realizacji działania były: ARiMR, Urząd 
Marszałkowski oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  

W podsumowaniu moŜna stwierdzić, Ŝe zasadnicze przeszkody w realizacji 
poszczególnych działań były wspólne i dotyczyły przede wszystkim czynników 
rynkowych i organizacyjnych (niska opłacalność produkcji). Negatywnie postrzegane 
przez beneficjentów są rozwiązania prawne, oceniane jako zbyt skomplikowane 
i uciąŜliwe. Ocena ta w znacznej mierze wynika z licznych zmian przepisów prawnych w 
trakcie realizacji PROW 2004–2006, jednak zasadniczym jej źródłem jest brak 
wcześniejszych doświadczeń beneficjentów w funkcjonowaniu w złoŜonym otoczeniu 
legislacyjnym. Subiektywnie jako niekorzystne postrzegane są takŜe zbyt wysokie opłaty 
i podatki, których poziom jest jednak znacznie niŜszy niŜ w innych działach gospodarki. 
Do czynników sprzyjających naleŜy zaliczyć brak barier w dostępie do kredytów oraz 
wsparcie instytucjonalne udzielane beneficjentom.  
 

W jakim stopniu rozwi ązania realizacyjne przyczyniły si ę do maksymalnego 
zwiększenia przewidywanych efektów programu? (B.P.6) 

W pytaniu tym przeanalizowano PROW 2004–2006 w nieco innym kontekście niŜ 
w przypadku poprzednich pytań przekrojowych. Chodzi tu bowiem nie o samą istotę 
celów PROW 2004–2006 ale o to, jakie interakcje zachodziły między działaniami oraz 
między programem a jego otoczeniem. Znalazły się tu zatem takie elementy oceny 
programu, jak: synergia z innymi programami i działaniami, uŜyteczność programu 
według odczuć beneficjentów (czyli w jakim stopniu program odpowiadał na rzeczywiste 
problemy beneficjentów), dźwignia finansowa (czyli to w jakim stopniu PROW 2004–
2006 sprzyjał uruchamianiu dodatkowych, poza programowych środków pienięŜnych 
przez beneficjentów), zbędna strata społeczna (czyli jakie cele zrealizowane w ramach 
programu byłyby prawdopodobnie zrealizowane gdyby programu tego nie było), efekty 
przeniesienie (czyli stwierdzenie, czy pomoc skierowana do beneficjentów PROW 2004–
2006 wywierała pośrednio wpływ na inne osoby i podmioty gospodarcze oraz efekty 
mnoŜnikowe (czyli pobudzanie innych sektorów poprzez obieg funduszy unijnych 
w gospodarce). Z racji specyfiki tego pytania, odpowiedzi na powyŜsze zagadnienia 
mogli dostarczyć głównie sami beneficjenci PROW 2004–2006, stąd odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne w tej części są oparte na ich subiektywnych opiniach.  

Synergia (B.P.6-1.1.) 

Oddziaływanie kaŜdego programu jest bardziej wzmocnione, kiedy działania w nim 
zawarte nawzajem się uzupełniają. Czyli kiedy beneficjenci łączą róŜne formy działań 
w ramach tego samego programu lub z programami zewnętrznymi. W PROW 2004–
2006 najbardziej aktywnymi beneficjentami w szukaniu synergii z innymi działaniami byli 
członkowie grup producentów rolnych, beneficjenci programów rolnośrodowiskowych 
oraz beneficjenci dostosowania do UE. Działania PROW łączyło z innymi średnio 27,3% 
beneficjentów GPR, 20,6% PRŚ i 20,1% beneficjentów DSU. Ze wszystkich działań 
PROW beneficjenci GPR najchętniej uczestniczyli w PRŚ (skorzystało z niego 38,5% 
beneficjentów GPR), beneficjenci PRŚ z kolei najchętniej korzystali z ONW (49,7%) 
i podobnie beneficjenci DSU najchętniej korzystali z ONW (42,9%). DuŜe nadzieje w 
programie wiązano z tym, Ŝe osoby przejmujące gospodarstwa po beneficjentach RS 
będą jednocześnie uczestniczyć w działaniu innego programu, SPO Rolnego, o nazwie 
Ułatwienie startu młodym rolnikom. Z badania wynika, Ŝe odsetek następców 
korzystających z działania „Ułatwianie startu…” wśród następców beneficjentów rent 
strukturalnych był raczej niski i wyniósł 15%. Zdecydowanie najmniej aktywni 
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w pozyskiwaniu innych działań byli beneficjenci wsparcia dla ONW – średnio tylko 9,6% 
z nich łączyło to działanie z innymi – tablica 5.5.1.  

Najczęstszą dodatkową formą wsparcia, po którą sięgali wszyscy beneficjenci PROW 
były płatności bezpośrednie. Stanowiły one 70,2% wszystkich dodatkowych form 
wsparcia, o którą ubiegali się respondenci. W ramach samego PROW, najchętniej 
podejmowanym działaniem było wsparcie dla ONW co za pewne wynika to z tego, Ŝe 
działanie to było łatwe do uzyskania a obszary kwalifikujące się do pomocy obejmowały 
ok. połowę obszaru Polski. Działanie ONW było dodatkowym wsparciem w przypadku 
30,3% beneficjentów przejmujących gospodarstwa w ramach RS, 40,8% beneficjentów 
WGN, prawie 50% beneficjentów DUS, prawie 35,9% beneficjentów ZGR, oraz 30,8% 
beneficjentów GPR. Drugim działaniem PROW co do popularności łączenia z innymi 
były PRŚ, przy czym najbardziej w przypadku beneficjentów DSU i GPR – tablica 5.5.1. 

Zadziwiająco mało beneficjentów PROW korzystało jednocześnie z SPO Rolnego, 
średnio zaledwie 6,9%. Jednak wśród beneficjentow GPR było to znacząco więcej, 
33,3% korzystało z działań tego drugiego programu. Zadziwiająco niewielu 
beneficjentów korzystało z przedakcesyjnego programu SAPARD (średnio tylko 4,5%). 
Najwięcej jednak osób korzystających z tego programu było znów wśród beneficjentów 
GPR (15,4%). Wykorzystanie innych niŜ PROW 2004–2006, SPO, płatności 
bezpośrednie i SAPARD instrumentów dodatkowego wsparcia deklarowało zaledwie od 
0,6% (beneficjentów WGN) do 2,6% (beneficjentów ZGR).  

Tablica 5.5.1. Synergia PROW 2004–2006 z innymi pro gramami i działaniami programu 
między sob ą 

Beneficjenci PROW korzystający z innych działań i źródeł 
wsparcia (udział w %) Inne działania i 

źródła wsparcia 

RS* WGN ONW PRŚ DSU ZGR GPR** 

Odsetek 
działań  

łączonych z 
innymi 

(średnio) 

WGN 10,3  x 4,5 19 10,3 7,2 7,7 9,8 

ONW 30,3 40,8  x 49,7 42,9 35,9 30,8 38,4 

PRŚ 6,5 9,6 2,6  x 21,8 9,8 38,5 14,8 

DSU 7,1 1,9 3,9 6,5 x  7,8 28,2 9,2 

ZGR 1,3 1,3 1,9 3,3 1,3  x 2,6 2,0 

GPR 0 0,6 1,3 0 1,3 1,3  x 0,8 

SAPARD 3,2 0 1,3 3,3 4,5 3,9 15,4 4,5 

Płatno ści 
bezpośrednie 65,2 80,9 57,8 80,4 76,3 69,3 61,5 70,2 

SPO 2,6 1,9 3,2 2,6 2,6 2 33,3 6,9 
Odsetek 
beneficjentów 
łączących 
działania ( średnia) 14,1 17,1 9,6 20,6 20,1 17,2 27,3   
Źródło: wyniki badania PAPI i CATI 

* Pytanie dotyczyło nie samych beneficjentów ale osób, które przejęły po nich przejęły gospodarstwo  

** Pytanie dotyczyło wszystkich członków grup 
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UŜyteczno ść (B.P.6-2.2.) 

W planowaniu przyszłych działań w ramach PROW waŜne jest wprowadzanie lub 
kontynuacja takich działań, które będą jak najbardziej uŜyteczne dla rolników, stąd 
waŜne jest zrozumienie, w jakim stopniu dotychczasowe działania odpowiadały na 
najwaŜniejsze problemy beneficjentów. Średnio beneficjenci wszystkich działań uznali, 
Ŝe ocena uŜyteczności mieści się (uŜywając skali szkolnej) między „3+” a „4–”. Do tej 
pierwszej kategorii moŜna zaliczyć uŜyteczność takich działań jak ONW, PRŚ i GPR 
a do tej drugiej takich działań jak WGN, ZGR i DSU – tablica 5.5.2. 

Na to, Ŝe program był pomocny w duŜym i bardzo duŜym stopniu w rozwiązywaniu 
najwaŜniejszych problemów wskazywało 46,5% beneficjentów WGN, 46,2% 
beneficjentów DSU, 45,1% beneficjentów ZGR, 37,5% GPR i lekko ponad 30% 
beneficjentów ONW i PRS – tablica 5.5.3. 

 

Tablica 5.5.2. Średnia u Ŝyteczno ść działań PROW 2004–2006 

B.P.6-VI.1: W jakim stopniu realizacja działania by ła pomocna w rozwi ązaniu 
najistotniejszych problemów Pana(i) gospodarstwa? ( skala odpowiedzi od 1 – w 

ogóle nie była pomocna do 5 – była w bardzo du Ŝym stopniu pomocna) 

 Działanie RS WGN ONW PRŚ DSU ZGR GPR 

średnia ocena uŜyteczności  x 3.46 3.14 3.16 3.42 3.45 3.20 

Liczba odpowiedzi  x 157 148 150 156 145 40 

Źródło: Badania PAPI i CATI 

Z kolei biorąc łącznie odpowiedzi wskazujące na mały lub Ŝaden stopień uŜyteczności 
programu, wskazywał na nie blisko co piąty beneficjent wsparcia dla ONW (21,4%), 
działania rolnośrodowiskowego (19,6%), a takŜe grup producenckich (17,5%). 
W najmniejszym stopniu pogląd ten podzielali beneficjenci WGN (7%) – Tab. 5.5.3.  

Tablica 5.5.3. Zró Ŝnicowanie u Ŝyteczno ści PROW 2004–2006 

Beneficjenci poszczególnych działań (udział w % odpowiedzi) W jakim stopniu udział w działaniu był 
pomocny w rozwiązaniu najistotniejszych 

problemów gospodarstwa? GPR PRS WGN ONW ZGR DSU 

1. w ogóle nie był pomocny 5 2,6 0,6 0,6 1,3 0,6 

2. był pomocny w małym stopniu 12,5 17 6,4 20,8 13,7 10,9 

3. był pomocny w średnim stopniu 45 46,4 45,9 43,5 34,6 42,3 

4. był pomocny w duŜym stopniu 32,5 26,1 41,4 27,3 31,4 38,5 

5. był pomocny w bardzo duŜym stopniu 5 5,9 5,1 3,9 13,7 7,7 

6. trudno powiedzieć i brak odpowiedzi -- 2 0,6 3,9 2 -- 
Źródło: Badania PAPI i CATI 
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Dźwignia (B.P.6-3.1) 

Niezwykle pozytywnym zjawiskiem jest to, kiedy rolnicy z własnej woli starają się 
wzmacniać efekt pozyskanych działań wykładając na to fundusze spoza programu. 
Oznacza to, Ŝe program wzbudzał w nich przedsiębiorczość, własną inicjatywę i nie 
„wypychał” prywatnych inwestycji. Jest to teŜ najlepiej wyraŜona przez beneficjentów 
afirmacja dla działań programu.  

Odsetek beneficjentów PROW, którzy dokonywali dodatkowych inwestycji 
wzmacniających realizację działania, ale finansowanych z dodatkowych środków wyniósł 
średnio 14% (a średnio 83% beneficjentów nie dokonywało dodatkowych 
przedsięwzięć). Jednak zjawisko to było znacznie zróŜnicowane według działań. 
Dokonanie dodatkowych inwestycji finansowanych z pozaprogramowych źródeł 
zadeklarowało aŜ 25% beneficjentów dostosowania do standardów UE, podobnie 23,7% 
respondentów z grup producenckich, a znacznie mniej bo 13,1% beneficjentów działania 
rolnośrodowiskowego, 11,5% beneficjentów wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych 
i zaledwie 5,8% beneficjentów wsparcia dla ONW oraz 4,6% beneficjentów zalesiania – 
tablica 5.5.4. 

Tablica 5.5.4. D źwigania finansowa na skutek programu PROW 2004–2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Badania PAPI i CATI 

Według deklaracji respondentów większość z dodatkowych inwestycji finansowana była 
ze środków prywatnych: z tej formy finansowania skorzystało 55,5% respondentów 
z grup producenckich, 20,5% beneficjentów dostosowania do standardów UE oraz po 
ok. 15% beneficjentów działania rolnośrodowiskowego, wsparcia dla gospodarstw 
niskotowarowych oraz wsparcia dla ONW.  

Wśród dodatkowych inwestycji, które sfinansowały grupy producenckie znalazły się m.in. 
wykup nieruchomości, budowa silosów, remont dachów, zakup pojazdów z aparaturą do 
pobierania próbek gleb oraz zwiększanie asortymentu środków produkcji. Inwestycje 
grup producenckich zostały oprócz przewaŜającego udziału środków prywatnych 
sfinansowane takŜe w 1/3 ze środków publiczno-prywatnych (33,3%) oraz w 11,1% ze 
środków publicznych. Dla porównania, w tym czasie ze środków publicznych skorzystało 
tylko 2% beneficjentów działania rolnośrodowiskowego oraz 1,3% beneficjentów 
działania wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, zalesianie oraz dostosowanie do 
standardów UE. Inwestycje, które poczynili beneficjenci działania zalesianie polegały 
m.in. na zakupie dodatkowych maszyn (kombajnu, opryskiwacza), ogrodzenia lasu, 
poprawienia starych nasadzeń lub na wybudowaniu z własnych środków płyty gnojowej. 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 260 

Badani z gospodarstw niskotowarowych deklarowali zakup maszyn i materiałów oraz 
zwierząt, a takŜe zakup ziemi oraz remonty (dachu, stajni). Zakup maszyn i prace 
remontowe oraz modernizacyjne przewaŜały takŜe w odpowiedziach udzielonych na to 
pytanie przez beneficjentów działania ONW oraz dostosowania do standardów UE. 
Wśród inwestycji badani z obu grup najczęściej wymieniali zakup ciągnika, dojarki, 
kosiarki, opryskiwarki, prasy i beczkowozu. Beneficjenci działania DSU inwestowali 
takŜe dodatkowe środki pochodzące spoza PROW 2004–2006 w modernizację lub 
budowę chlewni, instalację poideł dla bydła oraz budowę płyty obornikowej. 

Strata społeczna (B.P.6-4.1.) 

Zawsze przy okazji wprowadzania tak duŜych programów rozwojowych jak PROW, 
powstaje obawa czy aby „nie wyręcza się” do pewnego stopnia beneficjentów i nie 
finansuje rzeczy, które oni sami mogliby zrobić. Jest to problem dodatkowości (tzn. tego 
co tak naprawdę wnosi program czego sami beneficjenci by nie mogli zrobić) i starty 
społecznej (tzn. jeśli beneficjenci w duŜym stopniu wykonaliby te same prace i bez 
programu, to moŜna powiedzieć, Ŝe pewne fundusze zostały „stracone”, gdyŜ mogłyby 
być z lepszym poŜytkiem wykorzystanie gdzie indziej). Jest to podejście nieco 
filozoficzne do wydatkowania funduszy publicznych, ale bardzo charakterystyczne dla 
ewaluacji. Dlatego w interpretacji wyników naleŜy zachować pewną ostroŜność. 

Oceny zjawiska ew. straty społecznej dokonano pytając rolników, czy gdyby nie było 
wsparcia z PROW 2004–2006, to podjęliby się realizacji podobnych działań, i jeśli tak to 
czy w tym samym czasie i na tą samą skalę. Dość zaskakujące było to, Ŝe tylko nieco 
ponad połowę rolników 53%, a nie jak się spodziewaliśmy znakomita większość, 
stwierdziło, Ŝe bez PROW nie mogłaby zrealizować tego, co z programem. 
Jednocześnie aŜ 43% beneficjentów stwierdziło, Ŝe podjęłoby podobne działania i bez 
programu (pozostałe 4% nie umiało bądź nie chciało odpowiedzieć na to pytanie).  

Tablica 5.5.5. Ocena wprowadzenia podobnych działa ń  

 
Źródło: Badania PAPI i CATI 

Zdecydowanie największe przekonanie o moŜliwości podjęcia działań podobnych do 
PROW na własną rękę wyraŜali beneficjentów wsparcia dla ONW i DSU. AŜ 73,4% 
beneficjentów wsparcia dla ONW odpowiedziało, Ŝe prowadziłoby rolnicze uŜytkowanie 
bez wsparcia z PROW 2004–2006. Podobnie, niemal co drugi beneficjent działania DSU 
(47,4%) zadeklarowało, Ŝe dostosowywałoby gospodarstwa do standardów unijnych 
takŜe w sytuacji, gdyby nie otrzymało wsparcia z PROW 2004–2006 ale to mogło 
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wynikać nie z ich chęci i moŜliwości ale konieczności, gdyŜ bez spełnienia standardów 
środowiskowych beneficjenci tego działania nie mogliby prowadzić sprzedaŜy swoich 
produktów – tablica 5.5.5. 

Jednocześnie ponad 60% beneficjentów ZGR, WGN, i PRŚ deklarowało, Ŝe nie byłoby 
wstanie podjąć podobnych działań co w ramach PROW. Z kolei przedstawicielom GPR 
było trudno powiedzieć, czy tak czy nie, co w duŜej mierze jest zrozumiałe, bo z jednej 
strony warunki prawne do powstawania grup były stworzone juŜ wcześniej, więc mogły 
powstawać i bez programu, z drugiej strony program w na pewno ułatwiał start, gdyŜ 
pokrywał koszty załoŜenia i część kosztów funkcjonowania grup.  

Spośród beneficjentów, którzy stwierdzili, Ŝe mogliby wykonać podobne działania bez 
PROW 27% stwierdziło, Ŝe byłoby to jednak na mniejszą skalę niŜ w programie (tak 
uwaŜało 35,7% respondentów GPR, 33,8% – ONW oraz 30,8% – DSU). Z drugiej strony 
średnio aŜ 21% beneficjentów twierdziło, Ŝe byłoby to na tą samą skalę (tak twierdziło 
ok. 43% członków GPR, 35,7% beneficjentów ONW, czy 14,1% – DSU).  

Tablica 5.5.6. Ocena wprowadzenia podobnych działa ń co w PROW ale na własn ą rękę  

B.P.6- XIV.1.A Je śli podj ąłby si ę Pan(i) podobnych działa ń co PROW, to czy byłyby one: 

 GPR PRŚ WGN ONW ZGR RS DSU 

na mniejszą skalę 35.70 22.90 26.80 33.80 13.70 --- 30.80 

na taką samą skalę 42.90 9.80 6.40 35.70 19.00 --- 14.10 

na większą skalę 21.40 --- 0.60 --- --- --- 1.30 

BD* --- 67.30 66.20 30.50 67.30 --- 53.80 

Razem 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 --- 100.00 

Liczba odpowiedzi 40 153 157 154 153 --- 156 

Źródło: Badania PAPI i CATI 

Tablica 5.5.7. Ocena wprowadzenia podobnych działa ń co w PROW ale na własn ą rękę 

B.P.6- XIV.1.Jeśli tak, to czy uzyskanie tych samych efektów zaj ęłoby: 

 GPR PRŚ WGN ONW ZGR RS DSU 

więcej czasu 57.14 --- 31.85 --- 21.58 --- 35.90 

tyle samo czasu 21.43 --- 1.91 --- 9.80 --- 9.60 

mniej czasu 21.43 ---  --- 1.30 --- 1.30 

BD* --- --- 66.24 --- 67.32 --- 53.20 

Razem 100.00 --- 100.00 --- 100.00 --- 100.00 

Liczba odpowiedzi 40 --- 157 154 153 --- 156 

Źródło: Badania PAPI i CATI 

Uzyskanie tych samych efektów bez udziału PROW 2004–2006, zdaniem 37% 
beneficjentów zajęłoby więcej czasu a tylko 11%, Ŝe tyle samo. Zdecydowane 
przekonanie co do dłuŜszego czasu wyraŜali beneficjenci GPR (57,1%) czy DSU 
(35,9%). Z kolei, duŜo mniej beneficjentów twierdziło, Ŝe zajęłoby to tyle samo czasu – 
tablica 5.5.7. 

W pytaniu o stratę społeczną ankietowani mieli moŜliwość sformułowania teŜ własnej 
opinii na temat tego, co zmieniłoby się w sytuacji gospodarstwa, gdyby nie skorzystali 
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z konkretnego działania w ramach PROW. Na przykład, beneficjenci działania ONW 
podawali następujące moŜliwe scenariusze: „gospodarstwo byłoby mniej 
zmechanizowane”, „ziemia leŜałaby ugorem”, „obniŜenie plonów, zmniejszenie 
produkcji”, „wolniejszy rozwój gospodarstwa”, „zmuszony byłbym do mniejszego zuŜycia 
nawozów i środków ochrony roślin i dbałość o infrastrukturę”). Wśród odpowiedzi w tej 
grupie badanych często pojawiało się przekonanie o moŜliwym zuboŜeniu („większa 
bieda”, „nie miałbym konia”, „mniej pieniędzy na gospodarowanie”). Niektórzy badani 
wskazywali jednak na odwrotną zaleŜność: „trochę mniej funduszy, mniej formalności”, 
a takŜe poszukiwali alternatywnych scenariuszy dla dotychczasowej działalności 
rolniczej („załoŜyłbym działalność turystyczną”). 

Podobnych odpowiedzi udzielali takŜe beneficjenci wsparcia dla gospodarstw 
niskotowarowych. Wskazywali oni na to, Ŝe byłoby „mniej modernizacji w gospodarstwie, 
mniej sprzętu”, „większe byłyby koszty produkcji, więcej pracy fizycznej”, „brak byłoby 
maszyn rolniczych, które kupiłem i jest mi lŜej”. W tej grupie pojawiły się teŜ wprost 
odpowiedzi mówiące o moŜliwej upadłości gospodarstwa: „gospodarstwo powoli by 
zbankrutowało”, „upadłoby gospodarstwo”, „na pewno nie utrzymałbym się 
z gospodarstwa i poszedłbym do pracy”. 

TakŜe beneficjenci zalesiania podzielali opinię, Ŝe ich sytuacja pogorszyłaby się: „gdyby 
nie pomoc, to trudno byłoby się utrzymać”, „pogorszyłaby się sytuacja finansowa 
gospodarstwa”, „nie polepszyłaby się sytuacja, nie moŜna by było tych gruntów 
uprawiać”. Wśród scenariuszy działań beneficjenci zalesiania wymieniali m.in. 
„uprawiałbym ziemię, ale grunty 5–6 klasy i byłaby niska wydajność”, ale częściej 
„odłogowałbym tę działkę” lub w niektórych przypadkach „zmiana gruntów na grunty 
kopalniane (kopalnie piasku, Ŝwiru)”. 

Beneficjentów działania wspieranie dostosowania do standardów UE, uznali, Ŝe gdyby 
nie skorzystali z tego działania nastąpiłyby „spadek produkcji mleka”, „zaprzestanie 
produkcji zwierzęcej”, „spadek rentowności”, „byłyby starsze maszyny i mniejsza 
wydajność”. W niektórych przypadkach zmniejszony byłby profil produkcji 
„prawdopodobnie tylko produkcja roślinna”, więcej byłoby teŜ „problemów i kosztów 
związanych z magazynowaniem obornika, prace dostosowawcze trwałyby dłuŜej”. 
W nielicznych przypadkach doszłoby ponadto do „ograniczenia gospodarstwa rolnego”. 

Efekty przeniesienia (B.P.6-5.1) 

Mówiąc o efektach przeniesienia mamy na myśli skutki PROW dla nie-beneficjentów 
PROW, czyli podmiotów gospodarczych i osób, które wprawdzie nie mogły 
bezpośrednio skorzystać z PROW, ale za to mogły pośrednio skorzystać lub stracić na 
skutek „przeniesienia” na nich niektórych efektów PROW, z racji ich przebywania 
w bliskości beneficjentów. Znów jest to zagadnienie z filozofii ewaluacji, i moŜe być 
trudne do zrozumienia dla samym beneficjentów. Istotnie, rolnicy zapytani, czy ich 
zdaniem inni uczestnicy rynku skorzystali lub stracili w wyniku korzystania z danego 
działania w przewaŜającej większości nie potrafili odpowiedzieć. Tylko najmniej 
odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzielili beneficjenci programu grup producenckich – 
39,5%, pozostali beneficjenci korzystali z tej odpowiedzi często, od 57,5% respondentów 
w przypadku programu rolnośrodowiskowego do 66,9% respondentów w przypadku 
działania wsparcie dla ONW. 

Z kolei ci co potrafili odpowiedzieć, najczęściej odpowiadali pozytywnie. Najwięcej, bo 
blisko połowa beneficjentów działania wsparcie grup producenckich (47,4%) uwaŜała, Ŝe 
inni uczestnicy rynku skorzystali w wyniku realizacji tego działania. Jednocześnie jednak 
ponad co dziesiąty (13,2%) ankietowany w tej grupie wskazywał na stratę, jakiej doznali 
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w wyniku działania inni uczestnicy rynku. Uczestnicy pozostałych programów w mniej 
więcej tym samy stopniu postrzegali korzyści (od 27,9% według beneficjentów ONW do 
37,3% według beneficjentów PRŚ) i stratę (1,3% według beneficjentów PRŚ, WGN 
i ONW) dla pozostałych uczestników rynku. Najmniej, bo tylko 0,6% beneficjentów 
działania renty strukturalne uwaŜa, Ŝe inni uczestnicy rynku ponieśli straty w wyniku 
realizacji tego działania. 

W odpowiedzi na pytanie, kto zdaniem badanych skorzystał na realizacji programu 
najczęściej padały odpowiedzi mówiące o tym, Ŝe na realizacji działań skorzystali inni 
rolnicy, poniewaŜ „zmechanizowali gospodarstwa”, nastąpił „dopływ gotówki do 
gospodarstwa”, „mogą lepiej gospodarować, utrzymać się”, „mogą konkurować 
z rolnikami europejskimi” i „mają większe dochody”. Wśród osób z najbliŜszego 
otoczenia, które skorzystały na realizacji działania najczęściej byli wymieniani sąsiedzi, 
którzy „mogą równieŜ modernizować rolnictwo, brać przykład”, „teŜ zalesili swoje 
działki”, a takŜe dlatego, Ŝe beneficjenci działań w ramach PROW wykonują drobne 
usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej. Badani wskazywali takŜe na korzyści dla dalszego 
otoczenia, np. w przypadku działania zalesianie wymieniono „nadleśnictwa, które 
produkują sadzonki” oraz „duŜe gospodarstwa”. Nierzadkie były takŜe odpowiedzi 
mówiące o tym, Ŝe „skorzystali wszyscy mieszkańcy” lub „skorzystali konsumenci – 
większa dostępność produktów na rynku”. Beneficjenci DSU odpowiedzieli takŜe, Ŝe 
wszyscy skorzystali na realizacji tego działania, poniewaŜ „będą mieli więcej pieniędzy 
z obrotu towarami”. 

Efekty mno Ŝnikowe (B.P.6-5.2) 

Oprócz bezpośredniego wpływu PROW 2004–2006 na rolnictwo warto zauwaŜyć jego 
wpływ na inne sektory gospodarki. Chodzi o tak zwane efekty mnoŜnikowe 
spowodowane obiegiem pieniądza w gospodarce. Dobrym przykładem takiego efektu 
moŜe być sytuacja, kiedy rolnicy dostają fundusze np. w ramach dostosowania do 
standardów UE i wydają je na budowę płyty obornikowej. Zatem przekazują uzyskane 
w ramach programu fundusze dalej do sektora budowlanego, powodując wzmoŜony 
popyt na usługi tego sektora. To z kolei uruchamia mechanizmy wzmoŜonego popytu 
w sektorach blisko związanych z sektorem budowlanym jak np. kopalnictwo czy 
transport. Zatem kolejne sektory zyskują pośrednio dzięki funduszom uzyskanym przez 
beneficjentów DSU. WzmoŜony popyt w kolejnych sektorach moŜe stwarzać 
zapotrzebowanie na dodatkowe zatrudnienie w tych sektorach, które skorzystały 
z obiegu pieniądza, które wyszły od rolników. Jeśli usługi w tych rozwijających się 
sektorach świadczone są przez firmy lokalne to zyskuje na tym rozwój obszarów 
wiejskich, na których mieszkają beneficjent DSU i jego rodzina. Oczywiście to, czy nowe 
miejsca pracy będą odpowiadały kwalifikacjom ludności tam mieszkającej albo czy efekt 
mnoŜnikowy będzie stały to juŜ osobna sprawa. Efekty mnoźnikowe wszystkich działań 
PROW 2004–2006 razem prezentuje rysunek 5.5.6. 
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Rysunek 5.5.6 Efekty wzrostu produkcji w sektorach gospodarki na skutek działania 
PROW 2004–2006  

Źródło: Wyniki symulacji 

 

Kierunek i siła efektów mnoŜnikowych są uzaleŜnione od specyfiki powiązań 
międzysektorowych w danej gospodarce. Powiązania te są róŜne nawet w kaŜdym 
województwie stąd to samo działanie moŜe mieć nieco inne efekty mnoŜnikowe 
w zaleŜności gdzie jest implementowane. Ponadto inną siłę mają efekty mnoŜnikowe 
pochodzące np. z rozproszonej konsumpcji niŜ ze skoncentrowanych sektorowo 
inwestycji. Nie we wszystkich województwach odnotowano wzrost we wszystkich 
sektorach, jak w przypadku całościowego wpływu PROW. Na przykład w województwie 
śląskim ucierpiał sektor kopalnictwa, ze względu na to, Ŝe PROW powodując presję na 
realną aprecjację złotówki godził w sektory mocno zorientowane na eksport, a do takich 
naleŜy kopalnictwo. Podobnie było w przypadku niektórych działów przetwórstwa 
przemysłowego w niektórych innych województwach.  

Podsumowanie 

Rozwiązania realizacyjne przyjęte w PROW przyczyniły się w zróŜnicowanym stopniu do 
zwiększenia przewidywanych efektów programu.  

Jeśli chodzi o synergię między działaniami samego PROW to wystąpiła 
w umiarkowanym stopniu i nie zawsze ukierunkowana (tj, nie do końca wiadomo, jakie 
realne korzyści mogły wynikać z połączenia czasem mało ze sobą związanych działań 
PROW oprócz tego, Ŝe gospodarstwo zyskało po prostu więcej funduszy). Z kolei były 
tez przejawy małej ale bardzo poŜądanej synergii między przejmującymi gospodarstwa 
młodymi rolnikami w ramach rent strukturalnych a wsparciem dla młodych rolników 
w ramach SPO rolnego – wyniosła ona 15%. W róŜnym stopniu beneficjenci wspierali 
proces synergii – najbardziej aktywnymi beneficjentami w pozyskiwaniu dodatkowych 
działań byli uczestnicy GPR a najmniej beneficjenci ONW.  

UŜyteczność działań PROW była średnia, beneficjenci oceniali ją między 3,14 (ONW) 
a 3,46 (WGN) na skali pięciostopniowej (gdzie 1 oznaczało Ŝe w ogóle nie była pomocna 
a 5, Ŝe była pomocna w bardzo duŜym stopniu).  

Bardzo pozytywnie naleŜy za to ocenić zjawisko dźwigni finansowej, tzn. fakt, Ŝe PROW 
uruchomił środki własne rolników, nie wymagane przez program. Wyraźnie najwięcej 
takich środków uruchomiło działanie typowo inwestycyjne – dostosowanie do 
standardów UE – a najmniej subsydia obszarowe – ONW i zalesiania. Średnio 14% 
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beneficjentów deklarowało takie inwestycje, co biorąc pod uwagę relatywnie niską 
zamoŜność większości rolników uczestniczących w programie naleŜy ocenić pozytywnie, 
zwłaszcza, Ŝe znakomita większość tych dodatkowych inwestycji pochodziła 
z oszczędności prywatnych. 

Zjawisko straty społecznej jest niezwykle trudne do zbadania i ocenienia. To co moŜna 
powiedzieć w przypadku PROW, to Ŝe bez programu podjętych działań inwestycyjnych 
było by prawdopodobnie o połowę mniej, były by one w jednej trzeciej przypadków 
realizowane na mniejsza skalę i cześć realizowano by w dłuŜszym czasie. Jednak 
jednocześnie moŜna rozwaŜyć udział rolników w partycypowaniu w kosztach takich 
programów jak ONW. 

Dzięki róŜnorodności działań ujawniły się pozytywne efekty mnoŜnikowe polityki PROW 
w róŜnych pozarolniczych sektorach gospodarki. Wśród sektorów będących 
największymi beneficjentami są głównie: sektor budowlany, sektor energetyczny, 
kopalnictwo, usługi finansowe, transport i usługi mieszkaniowe. Efekty mnoŜnikowe mają 
wpływ na zatrudnienie w pozarolniczych sektorach gospodarki ale w niewielkim stopniu 
pokrywają się one z sektorami zatrudniającymi ludność wiejską gdyŜ z analiz wynika, Ŝe 
ludność wiejska w największym stopniu poza rolnictwem znajduje zatrudnienie w takich 
sektorach jak przetwórstwo przemysłowe (głównie w przemyśle Ŝywnościowym), handel 
i naprawy, budownictwo, transport, administracja państwowa i edukacja. Efekty 
mnoŜnikowe akurat w tych sektorach ujawniły się w niewielkim stopniu. Jedynie 
ekspansja sektora budowlanego i transportowego najbardziej mogła sprzyjać 
zatrudnieniu pozarolniczemu ludności wiejskiej, gdyŜ są to sektory o znaczącym odsetku 
zatrudnienia ludności wiejskiej. 

5.6 Ocena wpływu PROW 2004-2006 na środowisko (Cel 6) 

W jakim zakresie program sprzyjał ochronie i popraw ie stanu środowiska? (P.B.5) 

Analiza realizacji zakładanych w działaniach celów PROW 2004–2006 została 
przeprowadzona z wykorzystaniem wskaźników umoŜliwiających sformułowanie 
odpowiedzi na pytania przekrojowe, dotyczące róŜnych aspektów wpływu programu na 
środowisko i krajobraz. Wykorzystane wskaźniki nawiązują do wytycznych Komisji 
Europejskiej dla oceny PROW 2000–2006 – zgodnie z zaleceniami KE w ich 
konstruowaniu wykorzystano dane z monitoringu. 

Realizowane w Polsce działania PROW 2004–2006, zgodne z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999, moŜna sklasyfikować biorąc pod uwagę ich 
potencjalne oddziaływanie na środowisko naturalne. W tabeli 1 scharakteryzowano 
potencjalne oddziaływanie analizowanych działań na istotne priorytety środowiskowe 
o znaczeniu krajowym i europejskim. Mechanizmy poszczególnych oddziaływań są 
dobrze rozpoznane na podstawie wieloletnich szczegółowych badań nad systemami 
produkcji (Kuś 2005; Krasowicz 1996). Niektóre z działań takie jak renty strukturalne 
pośrednio mogą się przyczyniać do negatywnych skutków środowiskowych – młodzi 
rolnicy przejmujący gospodarstwa zwiększają często intensywność gospodarowania co 
moŜe ujemnie wpływać na jakość wód (0/–) i bioróŜnorodność (0/–). Działaniem 
o potencjalnym umiarkowanym pozytywnym wpływie na środowisko (+) są 
gospodarstwa niskotowarowe prowadzące ekstensywną produkcję roślinną i zwierzęcą 
przeznaczaną głównie na samozaopatrzenie. Nieznaczny odsetek tych gospodarstw 
moŜe wykazywać brak zrównowaŜenia środowiskowego mimo zachowania 
ekstensywnych form produkcji, głównie w wyniku uproszczenia płodozmianów. Jednak 
generalnie, w gospodarstwach tych ze względów organizacyjnych i skali produkcji nie 
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ma moŜliwości intensyfikacji produkcji, co na ogół sprzyja utrzymaniu korzystnej dla 
odtwarzania zasobów próchnicy glebowej struktury upraw i produkcji nawozów 
naturalnych. Gospodarstwa te ze względu na małą powierzchnię (średnio 6,3 ha) 
i zróŜnicowanie produkcji roślinnej zachowują mozaikowatą strukturę upraw wpisaną 
w rzeźbę terenu. Zachowanie tej struktury podtrzymuje walory estetyczne krajobrazu, 
a takŜe chroni cenne siedliska istotne dla ochrony bioróŜnorodności flory i fauny 
związanej z ekstensywnym uŜytkowaniem rolniczym. Jednak w przypadku intensyfikacji 
produkcji, co w niektórych przypadkach moŜe wystąpić, mogą pojawić się skutki 
negatywne w odniesieniu do jakości wód (+/–), zagroŜenia erozją (+/–), czy 
bioróŜnorodności (+/–). 

Instrument ONW potencjalnie wysoce korzystnie (++) oddziałuje na jakość wód i gleb 
poprzez przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej oraz stosowanie ekstensywnych 
metod produkcji przyjaznych dla środowiska, co eliminuje ryzyko przedostawania się do 
wód powierzchniowych i podziemnych niewykorzystanych składników pokarmowych 
oraz pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. ONW poprzez utrzymanie 
niskonakładowych technologii produkcji zdecydowanie ogranicza ryzyko odłogowania 
gruntów i degradacji krajobrazu a takŜe sprzyja sekwestracji węgla i zachowaniu 
bioróŜnorodności siedlisk. Największy potencjalny wpływ (+++) na wskaźniki stanu 
jakości środowiska i bioróŜnorodności przestrzeni rolniczej mają działania podejmowane 
w ramach programu rolnośrodowiskowego, co wynika to z istoty tego działania 
polegającego na ograniczeniu antropopresji, ochronie specyficznych siedlisk oraz 
przechodzeniu na ekologiczne i zrównowaŜone systemy produkcji. Ponadto, na jakość 
wód największy pozytywny wpływ miało równieŜ działanie dostosowanie do standardów 
UE. Na ogół wysoce pozytywny wpływ zalesień na wszystkie wskaźniki stanu 
środowiska, moŜe w niektórych sytuacjach wpływać negatywnie na bioróŜnorodność 
(+++/––), poprzez eliminowanie gatunków flory i fauny/awifauny charakterystycznych dla 
przestrzeni otwartych (np. zmniejszanie populacji bociana), oraz zachowanie krajobrazu 
(+++/––), w przypadku powiększania kompleksów leśnych co powoduje monotonię 
krajobrazu. 
Z kolei instrument Grupy producentów rolnych mający na celu podniesienie dochodów 
rolników, poprzez dostarczanie na rynek produktów o jednolitej jakości, w wyniku 
stosowania takiej samej technologii naleŜą do działań ukierunkowanych na wzrost 
i intensyfikację produkcji, wykorzystując koniunkturę na rynku na określone produkty. 
Dotyczy to zwłaszcza grup wyspecjalizowanych w produkcji trzody, drobiu, zbóŜ i roślin 
oleistych. Wąska specjalizacja prowadzi na ogół do uproszczenia płodozmianów, 
dominacji monokultur oraz zwiększenia poziomu nakładów związanych z przemysłowymi 
środkami produkcji w tym nawoŜeniem mineralnym i ochroną roślin. Przy zbilansowanej 
gospodarce nawozowej i właściwym płodozmianie potencjalne oddziaływanie grup 
producenckich na środowisko jest obojętne. Wąska specjalizacja w określonym kierunku 
produkcji towarowej o duŜej skali w gospodarstwach wielkoobszarowych moŜe mieć 
skutki negatywne (–). Jedynie pomoc techniczna ze względu na swój charakter ma 
obojętny wpływ na stan środowiska (0).  
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Tablica 5.6.1. Klasyfikacja potencjalnego wpływu dz iałań PROW 2004–2006 na środowisko 
i krajobraz * 

Działanie PROW 
2004–2006 

Jakość 
wód 

Erozja 
gleb 

Sekwestracja 
węgla 

Bio 
róŜnorodno ść 

Zachowanie 
krajobrazu 

Renty strukturalne  0/– 0 0 0/– 0 
Gospodarstwa 
niskotowarowe  

+/– +/– + +/– + 

ONW ++ ++ ++ ++ ++ 
Program 
rolnośrodowiskowy  

+++ +++ +++ +++ +++ 

Zalesianie gruntów 
rolnych  

+++ +++ +++ +++/-- +++/-- 

Dostosowanie do 
standardów  

+++ 0 + 0 0 

Grupy 
producenckie  

0/– 0/– 0 0/– 0/– 

Pomoc techniczna  0 0 0 0 0 
*Kolorem zielonym oznaczono działania całkowicie bądź głównie ukierunkowane na ochronę środowiska, 
kolorem Ŝółtym sprzyjające pośrednio zachowaniu walorów środowiska i krajobrazu. Stopień potencjalnego 
wpływu: 0 obojętne, + umiarkowanie korzystne, ++korzystne, +++ wysoce korzystne, – potencjalnie ujemne. 

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza wydatków ponoszonych na działania w PROW wskazuje, Ŝe alokacja środków 
przeznaczonych na wdraŜanie instrumentów głównie ukierunkowanych na ochronę 
środowiska dominuje w strukturze kosztów całkowitych Programu i stanowi 51,7 % . 
Koszty te obejmują łącznie wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, program rolnośrodowiskowy, zalesianie gruntów rolnych 
i dostosowanie gospodarstw do standardów UE.  
Warto w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe koszt przeciętnego projektu (decyzji) realizowanego 
w ramach tych działań jest zdecydowanie większy aniŜeli pozostałych działań PROW – 
świadczy o tym niŜszy udział liczby projektów z tej grupy w całkowitej liczbie projektów 
programu (33,7 %) przy jednocześnie zdecydowanie wyŜszym udziale w kosztach 
całego Programu (51,7%) – (por. rysunki 5.6.1. i 5.6.2.). Wskazuje to na relatywnie 
większą koncentracji środków wydatkowanych na cele związane z zachowaniem 
środowiska w gospodarstwach beneficjentów, w porównaniu z innymi działaniami 
PROW wspierającymi konkurencyjność rolnictwa, co z załoŜenia sprzyja bardziej 
skutecznej realizacji przyjętych celów ochrony. 
W strukturze kosztów realizowanych działań, całkowicie bądź głównie związanych 
z ochroną środowiska, dominują wydatki ponoszone na utrzymanie ciągłości 
uŜytkowania rolniczego gruntów na terenach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, których udział stanowi 26%. 
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Rysunek 5.6.1. Udział wszystkich działa ń ukierunkowanych całkowicie b ądź głownie na 
ochron ę środowiska lub popraw ę jego stanu – % kosztów w programie – wska źnik B.P.5-
1.1 (łącznie: ONW, program rolno środowiskowy – PR Ś, zalesianie, dostosowanie do 
standardów – DSU) 

Kwota zrealizowanych płatności w ramach działań ukierunkowanych 
całkowicie bądź głównie na ochronę środowiska w całkowitej kwocie 

płatności zrealizowanych w ramach PROW 2004-2006; 
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

Pozostałe działania 
PROW 2004-2006; 

48,32%
działania ONW, DSU, 

ZAL, PRS;
51,68%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r.  

Rysunek 5.6.2. Udział wszystkich działa ń ukierunkowanych całkowicie b ądź głównie na 
ochron ę środowiska lub popraw ę jego stanu – % projektów (decyzji) – wska źnik B.P.5-1.1 
(łącznie: ONW, program rolno środowiskowy PR Ś, zalesianie, dostosowanie do 
standardów – DSU  

Udział liczby decyzji przyznających wsparcie w ramach działań 
ukierunkowanych całkowicie bądź głównie na ochronę środowiska w 
liczbie decyzji przyznajacych wsparcie w ramach PROW 2004-2006; 

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

działania ONW, DSU, 
ZAL, PRS;
33,67%

Pozostałe działania 
PROW 2004-2006; 

66,33%

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

 

Ocena działań na podstawie ich udziału w całym budŜecie jest o tyle niepełna, Ŝe nie 
informuje o przeciętnej wartości projektu – dla przykładu, działanie ONW ma co prawda 
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najwyŜszy udział w kosztach programu przy jednocześnie najniŜszej wartości 
pojedynczego wniosku – świadczy to o duŜym rozproszeniu wydatków, przy 
jednocześnie duŜej powierzchni objętej wsparciem. Wziąwszy pod uwagę, Ŝe działanie 
to łącznie obejmuje 39,2% (w stosunku do powierzchni uprawnionej do dopłat JPO wg 
danych ARiMR czyli ponad 18 mln ha) uŜytków rolnych całego kraju. 

Porównanie danych przedstawionych na wykresach 5.6.3. i 5.6.4. wskazuje na wysoką 
przeciętną wartość projektu związanego z dostosowaniem gospodarstw w do 
standardów UE – bowiem instrument ten pochłonął aŜ 17,15% kosztów Programu, 
pozyskanych przez zaledwie 1,07% ogólnej liczby beneficjentów. Wysoki stosunek 
udziału w kosztach do procentowego udziału beneficjentów w działaniu DSU, uzasadnia 
tezę, Ŝe ochrona wód przed zanieczyszczeniami punktowymi związanymi 
z przechowywaniem nawozów naturalnych była przez program traktowana priorytetowo. 
Efekty tego działania przekładają się bezpośrednio na jakość wód podziemnych 
i powierzchniowych, a takŜe zmniejszenie zagroŜenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę 
fakt, Ŝe znaczna część ludności wiejskiej korzysta z ujęć wody pierwszego poziomu 
wodonośnego, a blisko 30% z własnych studni zlokalizowanych w obrębie gospodarstwa 
(GUS–BDR 2007). Mimo, Ŝe do roku 2015 zakłada się zwodociągowanie 92% obszarów 
wiejskich, to jednak proces ten nie wyłączy całkowicie korzystania z własnych ujęć dla 
potrzeb własnych w gospodarstwie, w tym w produkcji zwierzęcej.  

Rysunek 5.6.3. Struktura liczby beneficjentów korzy stających z działa ń PROW całkowicie 
bądź głównie ukierunkowanych na ochron ę środowiska  

Udział liczby decyzji przyznających wsparcie w ramach działań 
ukierunkowanych całkowicie bądź głównie na ochronę środowiska w 
liczbie decyzji przyznajacych wsparcie w ramach PROW 2004-2006; 

w podziale na działania
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

30,11%

2,10%

0,38%

1,07%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania 2004-2006

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt 2004-2008

Zalesianie gruntów rolnych 2004-2006

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów
UE

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Projekty zalesieniowe charakteryzowały się ponad dwukrotnie mniejszą przeciętną 
wartością w porównaniu z DSU o czym świadczy stosunek udziału w kosztach programu 
(2,71%) do udziału liczby projektów (0,38%) z zakresu związanego ze środowiskiem 
bądź krajobrazem. W dalszej kolejności jeśli chodzi o przeciętną wartość projektu są 
działania programu rolnośrodowiskowego (ok. 8 krotnie niŜsza wartość w porównaniu 
z DSU). Najbardziej rozproszonym działaniem PROW jest ONW, wartość przeciętnego 
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projektu jest ponad 17 krotnie niŜsza od projektu DSU – obrazuje to porównanie danych 
przedstawionych na rysunkach 5.6.3. i 5.6.4. Przedstawione poniŜej proporcje udziału 
poszczególnych działań w kosztach Programu jak i wartości przeciętnych projektów są 
wynikiem racjonalnego zhierarchizowania priorytetów środowiskowych w nawiązaniu do 
istniejących zagroŜeń. W hierarchii celów, potraktowanie ochrony jakości wody i 
zapobiegania zanieczyszczeniom azotem i fosforem jako najistotniejszego priorytetu jest 
uzasadnione względami zdrowotnymi. 

Rysunek 5.6.4. Struktura kosztów działa ń PROW całkowicie b ądź głównie 
ukierunkowanych na ochron ę środowiska  

Kwota zrealizowanych płatności w ramach działań ukierunkowanych 
całkowicie bądź głównie na ochronę środowiska w całkowitej kwocie 

płatności zrealizowanych w ramach PROW 2004-2006; 
w podziale na działania

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

26,09%

5,73%

2,71%

17,15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania 2004-2006

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt 2004-2008

Zalesianie gruntów rolnych 2004-2006

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów
UE

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe sposób dystrybucji budŜetu oraz liczby projektów PROW 2004–
2006 na działania ukierunkowane całkowicie bądź głównie na ochronę środowiska był 
silnie zróŜnicowany w poszczególnych województwach (rysunek 5.6.3. i 5.6.2). 

Charakterystycznym jest, Ŝe w obszarze Pomorza, NiŜu Polskiego i pojezierzy 
(województwa zachodnio-pomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-
pomorskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie i podlaskie udział tych działań w PROW 
jest największy i wynosi ponad 50%. Ma to o tyle duŜe znaczenie, Ŝe obszary te 
wykazują duŜą wraŜliwość na antropopresję związaną z warunkami przyrodniczymi 
i warunkami hydrogeologicznymi oraz charakteryzują się jednocześnie stosunkowo 
wysokim, z wyjątkiem mazowieckiego, poziomem produkcji rolniczej. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo wysoki udział wydatków, w sumie 
4 działań ukierunkowanych na cele środowiskowe w województwie wielkopolskim 
(48,2%) i kujawsko-pomorskim (62,9%) – są to rejony intensywnej produkcji zwierzęcej, 
w tym głównie trzody chlewnej, na których prawidłowa gospodarka odpadami ma 
szczególne znaczenie dla ochrony jakości słabo izolowanych czwartorzędowych 
zbiorników wód podziemnych, stanowiących zasoby wody uŜytkowej wykorzystywanej 
dla zaopatrzenia ludności w wodę pitną. NajniŜszym udziałem działań bezpośrednio 
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związanych z ochroną środowiska charakteryzuje się województwo opolskie, 
posiadające jednocześnie stosunkowo wysoki odsetek gospodarstw wielkoobszarowych, 
najwyŜsze plony zbóŜ w kraju i wysoki poziom globalnej produkcji rolniczej (GUS–BDR 
2007). Jednocześnie, co naleŜy wyraźnie zaznaczyć, iŜ w tym regionie dostosowanie do 
standardów oraz działania podejmowane w ramach programu rolnośrodowiskowego 
stanowią ponad 60% wydatków bezpośrednio wspierających ochronę środowiska. MoŜe 
zaskakiwać fakt, Ŝe w regionach o duŜym rozdrobnieniu struktury uŜytkowania ziemi, 
róŜnorodnych pod względem krajobrazowym (małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, 
podkarpackie i lubelskie udział działań bezpośrednio związanych z ochroną środowiska 
i krajobrazu w budŜecie Programu jest stosunkowo niski i nie przekracza 50%, 
a najczęściej zawiera się w przedziale 40–50% ze zdecydowaną dominacją ONW (mapa 
5.6.1.). Wydaje się, Ŝe małe gospodarstwa zagroŜone niskim poziomem dochodów, są 
jednocześnie mniej aktywne we wdraŜaniu instrumentów wymagających większego 
zaangaŜowania środków własnych takich jak PRŚ i DSU. Tłumaczy to wyraźną dodatnią 
korelację pomiędzy wielkością gospodarstw a wydatkami programu przeznaczonymi 
głównie na cele związane z ochroną środowiska.  

Mapa 5.6.1. Struktura kosztów działa ń PROW całkowicie b ądź głównie 
ukierunkowanych na ochron ę środowiska w województwach 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Działania ukierunkowane całkowicie lub głównie na ochronę środowiska lub jego 
poprawę stanowiły 51,7% kosztów całkowitych PROW 2004–2006, natomiast w ogólnej 
liczbie przyznanych decyzji w PROW stanowiły tylko 33,7%, przy jednocześnie wyŜszym 
koszcie jednostkowym przeciętnego projektu/decyzji w porównaniu do pozostałych 
działań PROW. 
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Mapa 5.6.2. Udział liczby projektów w PROW zwi ązanych z działaniami całkowicie b ądź 
głównie ukierunkowanymi na ochron ę środowiska w województwach  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Do działań bezpośrednio związanych z produkcją rolniczą i rozwojem generujących 
dodatkowe istotne efekty środowiskowe zaliczono zalesienie gruntów rolnych, wybrane 
pakiety programu rolnośrodowiskowego: rolnictwo ekologiczne (S02), rolnictwo 
zrównowaŜone (S01) oraz wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych. Mechanizmy 
efektów środowiskowych poszczególnych działań są róŜne, przy czym w ujęciu ogólnym 
polegają one na ekstensyfikacji produkcji sprzyjającej zrównowaŜonemu uŜytkowaniu 
gruntów. Dla przykładu ograniczenie presji na środowisko w przypadku rolnictwa 
zrównowaŜonego polega na zbilansowanym wykorzystywaniu składników pokarmowych, 
a w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego na całkowitej eliminacji nawozów azotowych 
w formie mineralnej. W odniesieniu do zalesiania gruntów rolnych realizowanych na 
gruntach słabych o duŜej przepuszczalności wyłączenie z produkcji rolniczej 
i przestawienie na produkcję leśną eliminuje straty składników nawozowych i ich 
przemieszczanie do wód podziemnych. Wzmocnienie podstaw ekonomicznych 
gospodarstw niskotowarowych zapobiega ryzyku odłogowania gruntów, które prowadzi 
do naturalnej sukcesji zakrzaczeń i zadrzewień ograniczających bioróŜnorodność 
charakterystyczną dla przestrzeni otwartych, nie zmieniając zasadniczo ich 
wielokierunkowego charakteru produkcji. Ze względów organizacyjnych zachowana 
pozostaje gospodarka płodozmienna, ułatwiająca zrównowaŜone gospodarowanie 
zasobami próchnicy glebowej i zachowanie róŜnorodności gatunkowej. 

Udział środków związanych z działaniami ukierunkowanymi na zachowanie bądź rozwój 
róŜnych form produkcji rolniczej generujących bezpośrednie lub pośrednie korzystne 
efekty środowiskowe w stosunku do całego budŜetu Programu jest stosunkowo niewielki 
i wynosi 13,7% – wykres 5.6.5. Jednocześnie udział decyzji wspierających omawiane 
pakiety i działania wynosił jedynie 3,52%, co świadczy o większej wartości przeciętnego 
projektu realizowanego w ramach tych działań w porównaniu ze średnią wartością 
pozostałych działań programu (por. dane wykres 5.6.5. i 5.6.6.). MoŜna zatem 
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stwierdzić, Ŝe wydatki wspierające wdraŜanie instrumentów związanych z produkcją, 
w przeliczeniu na beneficjenta, są zdecydowanie wyŜsze niŜ w odniesieniu do działań 
bezpośrednio związanych z ochroną środowiska. Mechanizm ich wpływu na środowisko, 
głównie związany z efektywnym ograniczeniem migracji zanieczyszczeń decyduje o ich 
fundamentalnym znaczeniu dla ochrony zasobów naturalnych.  

Rysunek 5.6.5. Udział wszystkich działa ń ukierunkowanych całkowicie b ądź głównie na 
produkcj ę i rozwój, generuj ących dodatkowe pozytywne efekty środowiskowe – % 
kosztów w Programie – wska źnik B.P.5-1.2 (ł ącznie: rolnictwo zrównowa Ŝone S01, 
rolnictwo ekologiczne S02, wspieranie gospodarstw n iskotowarowych, zalesienia)  

Udział kwoty zaangaŜowanych środków działań ukierunkowanych 
całkowicie bądź głównie na produkcję i rozwój, generujących dodatkowe 
pozytywne efekty środowiskowe w całkowitej kwocie środków PROW 

2004-2006
wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

pozostałe
86,27%

S01, S02, WGN, 
ZAL (Razem)

13,73%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Rysunek 5.6.6. Udział wszystkich działa ń ukierunkowanych całkowicie b ądź głównie na 
produkcj ę i rozwój, generuj ących dodatkowe pozytywne efekty środowiskowe – % 
projektów w Programie – wska źnik B.P.5-1.2 (ł ącznie: rolnictwo zrównowa Ŝone S01, 
rolnictwo ekologiczne S02, wspieranie gospodarstw n iskotowarowych, zalesienia) 

Udział liczby decyzji przyznających wsparcie w ramach działań 
ukierunkowanych na produkcję i rozwój, generujących dodatkowe, 

pozytywne efekty środowiskowe w liczbie decyzji przyznajacych wsparcie  
PROW 2004-2006; 

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

S01, S02, ZAL, WGN
3,52%

Pozostałe działania 
PROW 2004-2006

96,48%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 
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Największa koncentracja działań związanych bezpośrednio z produkcją i rozwojem 
występuje w województwach o największym rozdrobnieniu struktury obszarowej – 
świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Udział kosztów tych działań w wydatkach 
PROW przekracza tutaj 25% (mapa 5.6.3.). Wysoki odsetek kosztów przeznaczono na 
wdraŜanie omawianych działań w województwie lubelskim, gdzie stanowią one powyŜej 
20% budŜetu PROW. W regionach, ze względu na rozdrobnienie struktury agrarnej, 
dominuje wsparcie gospodarstw niskotowarowych często przekraczające 80% kosztów 
działań związanych z produkcją i rozwojem korzystnie oddziałujących na stan 
środowiska.  

Udział liczby projektów związanych z omawianymi działaniami ma nieco inny rozkład 
w regionach niŜ budŜet – największa liczba gospodarstw wdraŜających te działania 
występuje w województwie świętokrzyskim (ponad 5% projektów PROW) lubelskim 
i zachodniopomorskim (mapa 5.6.4.). Dane te wskazują na niŜszą przeciętną wartość 
wsparcia w przeliczeniu na beneficjenta i większy ich zasięg przestrzenny.  

Mapa 5.6.3. Struktura kosztów działa ń PROW ukierunkowanych całkowicie b ądź głównie 
na produkcj ę i rozwój generuj ących dodatkowe pozytywne efekty środowiskowe 
w województwach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 
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Mapa 5.6.4. Udział liczby projektów PROW zwi ązanych z działaniami całkowicie b ądź 
głównie ukierunkowanymi na produkcj ę i rozwój, generuj ących dodatkowe pozytywne 
efekty środowiskowe w województwach.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Istotną rolę w działaniach związanych z produkcją i rozwojem korzystnie wpływających 
na środowisko odgrywają instrumenty przyczyniające się do kształtowania właściwej 
struktury uŜytkowania gruntów i utrzymania prawidłowej obsady zwierząt – zalicza się 
tutaj rolnictwo zrównowaŜone i rolnictwo ekologiczne. W wielu gospodarstwach 
ekologicznych posiadających ponad dwukrotnie większy udział ekstensywnych łąk 
i pastwisk w porównaniu do tradycyjnych gospodarstw (rolnictwo zrównowaŜone) brak 
jest jakiejkolwiek produkcji zwierzęcej, co jest odejściem od pierwotnej formy 
gospodarowania ekologicznego łączącej produkcję roślinną ze zwierzęcą. Postępowanie 
takie jest podyktowane motywacją uzyskiwania dotacji do uŜytków zielonych, na których 
gospodarowanie jest zdecydowanie łatwiejsze niŜ na gruntach ornych (Stalenga, Kuś 
2007). W strukturze upraw gospodarstw ekologicznych jest duŜy udział plantacji 
jagodowych (w których dominuje uprawa aronii) oraz orzecha włoskiego, wymagających 
małych nakładów agrotechnicznych w porównaniu do wysokonakładowych plantacji 
owoców miękkich (truskawka, malina, porzeczka). 

Tablica 5.6.2. Struktura u Ŝytkowania gruntów w gospodarstwach ekologicznych  

Rok % gruntów 
ornych 

% trwałych u Ŝytków 
zielonych % sadów Obsada zwierz ąt 

DJP/ ha UR 

2004 43,6 51,0 4,2 brak danych 

2005 51,7 42,3 6,0 0,26 

2006 47,0 40,0 11,0 0,44 

Źródło: opracowanie GIJHARS 
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Udział w budŜecie programu pakietu: rolnictwo ekologiczne i rolnictwo zrównowaŜone w 
stosunku do pozostałych działań generujących pozytywne efekty środowiskowe w skali 
kraju wynosi 12,84%. W województwach zachodnich wskaźnik ten jest szczególnie 
wysoki i wynosi: w zachodniopomorskim 55,75%, w lubuskim 27,54% w dolnośląskim 
26,4% (mapa 5.6.5.). 

Mapa 5.6.5. Udział działa ń PROW (S01 i S02) zwi ązanych z utrzymaniem prawidłowej 
obsady zwierz ąt w kosztach wszystkich działa ń ukierunkowanych na rozwój i produkcj ę 
generuj ących pozytywne efekty środowiskowe 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Podstawowymi działaniami generującymi dodatkowe pozytywne efekty środowiskowe 
są: zalesienia, wsparcie gospodarstw niskotowarowych i niektóre pakiety PRŚ: rolnictwo 
ekologiczne, rolnictwo zrównowaŜone . Udział środków związanych z tymi działaniami 
stanowi 13,7% całego budŜetu PROW, a udział decyzji wspierających omawiane 
działania i pakiety wynosił jedynie 3,5%. 

W powstawanie „Grup producentów (GPR)” – zakładanych w celu zapewnienia lepszej 
pozycji konkurencyjnej na rynku i moŜliwości zbytu, z reguły angaŜują się gospodarstwa 
o większej powierzchni, wyspecjalizowane w określonym kierunku produkcji. 
Skuteczniejszy dostęp do rynków zbytu, uzyskany dzięki przewadze konkurencyjnej 
grup umoŜliwia zwiększanie skali produkcji i jej efektywności ekonomicznej co z kolei 
uzasadnia większe zaangaŜowanie przemysłowych środków produkcji i technologii. 
Opisane sprzęŜenia decydują o relatywnie większym ryzyku intensyfikacji produkcji 
w gospodarstwach naleŜących do grup, w porównaniu do tradycyjnych form 
gospodarowania – dotyczy to zwłaszcza gospodarstw wielkoobszarowych, których 
odsetek w GPR jest zdecydowanie większy od przeciętnego. Do kierunków potencjalnie 
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zagraŜających środowisku w przypadku nadmiernej koncentracji moŜna zaliczyć: 
produkcję trzody chlewnej, fermy drobiu oraz grupy wąsko wyspecjalizowane 
w produkcji zbóŜ i roślin oleistych. W przypadku grup nastawionych na produkcję trzody 
chlewnej i fermową produkcję drobiu źródłem potencjalnych zagroŜeń środowiskowych 
są nawozy naturalne, zwłaszcza tam gdzie produkcja opiera się na paszach 
pochodzących z poza gospodarstwa. W konsekwencji ilość wytworzonych nawozów 
naturalnych i związanych z nimi składników biogennych, w tym zwłaszcza azotu i fosforu 
są nadmierne w stosunku do powierzchni uŜytków rolnych w gospodarstwie, na których 
mogłyby być bezpiecznie wykorzystywane w celach nawozowych. NaleŜy się tutaj liczyć 
ze wzrostem ryzyka migracji biogenów do wód podziemnych. W grupach produkujących 
zboŜa i rośliny oleiste obserwuje się uproszczenie płodozmianów któremu towarzyszy 
wysokie nawoŜenie i bardziej intensywna chemiczna ochrona roślin przed patogenami 
(choroby, szkodniki, chwasty). Ograniczenie funkcji fitosanitarnych właściwego 
następstwa roślin i płodozmianu wymusza stosowanie większych ilości chemicznych 
środków ochrony roślin. Udział zbóŜ w strukturze zasiewów w gospodarstwach 
specjalistycznych często przekracza 80% – ekspansja monokultur zboŜowych prowadzi 
do zuboŜenia zasobów próchnicy glebowej spełniającej waŜne funkcje buforowe 
i retencyjne w agroekosystemach tak w odniesieniu do składników mineralnych jak 
i wody, Wyniki ścisłych badań wskazują, Ŝe wraz ze zmniejszaniem zasobów próchnicy 
pogorszeniu ulegają fizyczne właściwości gleby, wzrasta ich podatność na niszczenie 
struktury prowadzące do dyspersji drobnych cząstek (iłu koloidalnego) zmywanych 
z powierzchni pola w procesach erozji wodnej, przyczyniając się do zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych (CzyŜ 2005; CzyŜ, Dexter, Terelak 2002). Na obszarach 
związanych z intensywną produkcją rzepaku, w związku ze wzrostem zuŜycia na cele 
energetyczne, w ostatnich latach jego udział w strukturze zasiewów przekroczył 20%, co 
stanowi przekroczenie bariery biologicznej równowagi siedliska prowadzące do 
istotnego ograniczenia produkcyjnych funkcji gleb. Monokulturowy charakter produkcji 
roślinnej zmniejsza róŜnorodność krajobrazu przekształcając siedliska w sposób 
ograniczający róŜnorodność gatunkową flory i fauny, co wyraŜa się między innymi w 
pogorszeniu warunków lęgowych oraz Ŝerowisk dla ptaków związanych z krajobrazem 
rolniczym.  

Opisane zagroŜenia związane z intensyfikacją i specjalizacją produkcji naleŜy traktować 
jako potencjalne, uzasadniające implementację efektywnego sytemu monitoringu 
i ewaluacji oddziaływań środowiskowych. Udział wydatków związanych z organizacją 
grup producentów, których działalność moŜe potencjalnie negatywnie oddziaływać na 
środowisko stanowi 78% wszystkich kosztów GPR (rysunek 5.6.7.). ZwaŜywszy na 
znikomy udział kosztów wsparcia GPR w całym programie (0,17%) potencjalnie 
niekorzystne skutki intensyfikacji produkcji nie mają istotnego znaczenia (rysunek 
5.6.8.). NaleŜy wyraźnie podkreślić, Ŝe mały odsetek gospodarstw posiadających 
zdolność inwestowania, uzasadnia wspieranie rozwoju grup producentów w przyszłości. 
Instrument ten jest bowiem kluczowy dla przystosowania rolnictwa polskiego do 
warunków globalnej konkurencji. Znikoma skala wspierania GPR nie daje podstaw do 
twierdzenia, Ŝe potencjalne zagroŜenia środowiskowe związane ze stosowanymi 
systemami produkcji opartymi na nowoczesnych technologiach znajdują 
odzwierciedlenie w rzeczywistym pogorszeniu wskaźników jakości wód gleb oraz 
róŜnorodności gatunkowej. Niewątpliwie analiza aspektów środowiskowych 
funkcjonowania GPR wymaga wdroŜenia reprezentatywnego dla róŜnych systemów 
produkcji i warunków glebowo-przyrodniczych programu monitoringu opartego na 
wskaźnikach empirycznych. Wskaźniki te winny opisywać ilościowo procesy migracji 
składników biogennych i pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, procesy 
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glebowe decydujące o ich jakości fizycznej i aktywności biologicznej, procesy 
przeobraŜeń zbiorowisk flory i fauny wywołane zmianami warunków siedliskowych oraz 
sposobu uŜytkowania ziemi i struktury krajobrazu w wyniku prowadzonej działalności 
w ramach grupy. 

Wykres 5.6.7. Udział działa ń generuj ących negatywne efekty środowiskowe (%) kosztów – 
wska źnik B.P.5-1.3 – grupy producentów: trzoda chlewna, drób, zbo Ŝa, nasiona ro ślin 
oleistych 

GPR uzyskujące wsparcie w ramach PROW 2004-2006; 
wg kategorii produktu

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

trzoda chlewna, drób, 
ziarno zbóŜ, ziarno 

zbóŜ i nasiona roślin 
oleistych

78%

pozostałe
22%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Rysunek 5.6.8. Udział działa ń generuj ących negatywne efekty środowiskowe (%) projektów 
– wska źnik B.P.5-1.3 – grupy producentów: trzoda chlewna, drób, zbo Ŝa, nasiona ro ślin 
oleistych 

udział środków wypłaconych beneficjentom GPR w całkowitej kwocie 
środków wypłaconych w ramach PROW 2004-2006; 

wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

Pozostałe działania
99,83%

Łączna kwota 
wypłaconych środków 

publicznych w 
ramach GPR w [PLN]

0,17%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 
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W poszczególnych regionach udział kosztów związanych z działaniami mogącymi 
generować negatywne efekty środowiskowe jest znikomy i w większości nie przekracza 
0,5% budŜetu PROW. Do regionów o większym udziale tych działań w kosztach zalicza 
się województwa opolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie (mapa 5.6.6.). Województwa 
te charakteryzują się względnie wysokim poziomem intensywności produkcji i wielkości 
produkcji towarowej co wyjaśnia większe zainteresowanie działaniem grup producentów. 
Uzasadnionym jest aby w przyszłości uruchomić bardziej szczegółowy monitoring 
środowiskowych skutków działania grup w tych regionach.  

Mapa 5.6.6. Udział działa ń generuj ących negatywne efekty środowiskowe 
w województwach. Wska źnik B.P.5-1.3 % kosztów (grupy producentów – rodzaj  produktu: 
trzoda chlewna, drób, ziarno zbó Ŝ, nasiona ro ślin oleistych)  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Działaniem potencjalnie generującym negatywne skutki środowiskowe są grupy 
producentów specjalizujące się w produkcji zbóŜ, rzepaku, w chowie trzody chlewnej 
i drobiu, angaŜujące 78% wszystkich kosztów wsparcia grup producentów rolnych. 

Zmiany w strukturze uŜytkowania ziemi w Polsce zachodzą powoli, aczkolwiek 
obserwuje się zmiany w strukturze zasiewów, która jest dostosowywana do popytu, 
zwłaszcza w gospodarstwach towarowych funkcjonujących na rynku (tablica 5.6.2.). 
W duŜej części gospodarstw produkujących na samozaopatrzenie w znacznym stopniu 
utrzymany został tradycyjny sposób uŜytkowania (Jończyk, Kuś, Stalenga). 
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Tablica 5.6.2. Struktura u Ŝytków rolnych w Polsce w ha (w latach 2004–2006) 

Rok 
Razem 
uŜytki 
rolne 

Grunty 
orne Sady Ł ąki Pastwiska 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty 

2004 16327411 12684614 177640 2390032 975125 9126723 5814368 
2005 15905965 12222001 296461 2529222 858280 9172556 6189983 
2006 15957290 12449286 292356 2390176 825472 9200448 6110577 
Źródło: Dane GUS. 
 
Do chwili przystąpienia Polski do UE narastającym zjawiskiem było odłogowanie 
gruntów, zwłaszcza na obszarach wiejskich połoŜonych w pobliŜu duŜych aglomeracji 
miejskich i ośrodków przemysłowych. Jednocześnie szereg działań Programu zostało 
ukierunkowanych na zachowanie bądź rozwój trwałych upraw sprzyjających 
ograniczeniu intensywności wykorzystania ziemi – pakiety ekstensywnych łąk i pastwisk 
(P01, P02) realizowane w ramach programu rolnośrodowiskowego oraz zalesienia 
gruntów rolnych. Do powierzchni, na których zachodzą korzystne zmiany w uŜytkowaniu 
ziemi w wyniku wdraŜania Programu naleŜy równieŜ zaliczyć uŜytki rolne 
w gospodarstwach ekologicznych, ze względu na ich funkcje ochronne w krajobrazie. 
W analizie przedstawiono procentowy udział sumy powierzchni wymienionych wyŜej 
obszarów w UR, przyjmując tę wartość jako wskaźnik (B.P.5-2.1.) spójny z przyjętym 
kryterium (B.P.5-2.). W celu pełniejszego scharakteryzowania klas uŜytków 
traktowanych jako korzystne dla zachowania zrównowaŜonej struktury przestrzeni 
rolniczej posłuŜono się dodatkowymi wskaźnikami:  

a) % udziału powierzchni trwałych upraw wspieranych przez PROW (tj. zalesienia 
gruntów rolnych, utrzymanie ekstensywnych łąk i pastwisk); 

b) % udziału upraw ekologicznych; 

c) % udziału powierzchni odłogów 

Łączny udział powierzchni, na których zaszły korzystne zmiany w uŜytkowaniu ziemi 
(w wyniku wdraŜania PROW) w stosunku do UR kraju wynosi 6%. Na mapie 5.6.7. 
zobrazowano zróŜnicowanie przestrzenne udziału wszystkich powierzchni na których 
utrzymano bądź rozszerzono korzystny sposób uŜytkowania ziemi – oprócz działań 
bezpośrednio wspieranych przez PROW wpływających korzystnie na uŜytkowanie, na 
mapie przedstawiono równieŜ udział powierzchni odłogów przywróconych do uprawy. 
W duŜej mierze proces ten jest wynikiem działań PROW – duŜy zasięg przestrzenny 
zmian powierzchni odłogów stanowi wartość dodaną programu. 
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Mapa 5.6.7. Przestrzenne zró Ŝnicowanie udziału powierzchni na których utrzymano bądź 
rozszerzono korzystny sposób u Ŝytkowania ziemi w regionach, bezpo średnio dzi ęki PRŚ 
i ZGR oraz po średnio dzi ęki zmniejszeniu powierzchni odłogów 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Dane te wskazują, Ŝe największym stopniu na korzystne zmiany w uŜytkowaniu ziemi 
wpłynęło zmniejszenie powierzchni odłogów w poszczególnych regionach. Do regionów, 
w których korzystne przekształcenia struktury uŜytkowania były największe naleŜą – 
zachodniopomorskie, dolnośląskie świętokrzyskie i podkarpackie. Świadczy to 
o pozytywnych przeobraŜeniach struktury uŜytkowania zarówno w regionach 
o rozdrobnionej strukturze agrarnej jak i na obszarach względnie intensywnej produkcji 
rolniczej w gospodarstwach towarowych.  

Przeznaczenie budŜetu PROW na wspieranie działań związanych z korzystnym 
sposobem uŜytkowania ziemi (rolnictwo ekologiczne, utrzymanie ekstensywnych łąk 
i pastwisk oraz zalesianie gruntów rolnych) wykazuje duŜe zróŜnicowanie regionalne – 
największym, przekraczającym 12%, udziałem wydatków PROW na te działania 
charakteryzują się województwa podkarpackie i zachodniopomorskie. W odniesieniu do 
zachodniopomorskiego ma to związek z upowszechnieniem rolnictwa ekologicznego a w 
podkarpackim z zalesianiem gruntów rolnych (mapa 5.6.8.). Znikome zainteresowanie 
instrumentami promującymi korzystny sposób uŜytkowania stwierdza się 
w województwach opolskim i łódzkim (poniŜej 2,5% wydatków PROW) oraz 
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i małopolskim 
(poniŜej 5%). DuŜe zróŜnicowanie udziału wydatków w poszczególnych regionach jest 
niezaleŜnie od struktury gospodarstw i intensywności produkcji. W tym kontekście trudno 
jednoznacznie zinterpretować czynniki decydujące o róŜnej efektywności wdraŜania 
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instrumentów mających korzystny wpływ na strukturę uŜytkowania. Niemniej moŜna 
mówić o małym zainteresowaniu tymi instrumentami w regionach z duŜym udziałem 
produkcji zwierzęcej – wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i mazowieckie. 

Mapa 5.6.8. Regionalne zró Ŝnicowanie udziału kosztów działa ń w PROW wywieraj ących 
pozytywny wpływ na u Ŝytkowanie ziemi – zalesienia, ekstensywne ł ąki i pastwiska, 
gospodarstwa ekologiczne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Najbardziej korzystną zmianą w uŜytkowaniu ziemi, w wyniku wdraŜania PROW 2004–
2006, było zmniejszenie powierzchni odłogów. Łączny udział powierzchni, na której 
zaszły zmiany w uŜytkowaniu ziemi stanowi 6% uŜytków rolnych. 

Największym udziałem obszarów wspieranych przez Program, na których korzystny 
sposób wykorzystania ziemi związany jest zachowaniem bądź poszerzaniem trwałych 
form uŜytkowania (zalesienia, ekstensywne łąki i pastwiska) charakteryzują się 
województwa w zachodniej i północnej części kraju, a takŜe w województwo 
podkarpackie. Ich udział w stosunku do powierzchni uŜytków rolnych w skali kraju 
i poszczególnych województw jest jednak znikomy (mapa 5.6.9.). Wyraźnie zaznacza 
się tendencja do lepszego wykorzystani środków wspierających trwałe uŜytkowanie 
w województwach zachodnich oraz na Pomorzu. 
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Mapa 5.6.9. Udział powierzchni trwałych upraw obj ętych Programem, na których zaszły 
korzystne zmiany w u Ŝytkowaniu ziemi – pakiety ekstensywne ł ąki i pastwiska oraz 
zalesianie gruntów rolnych 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

 

Z punktu widzenia oceny struktury uŜytkowania ziemi, bardzo istotnym jest fakt, Ŝe mimo 
znikomego udziału działań wspierających zachowanie bądź poszerzanie trwałych 
uŜytków w stosunku do powierzchni UR poszczególnych regionów, na poziomie 
lokalnym są one często skoncentrowane i tworzą większe, często połączone kompleksy. 
Przestrzenny kontekst tych działań i ich znacznie dla krajobrazu staje się widoczny 
dopiero po dezagregacji danych do poziomu obrębu ewidencyjnego. Analiza danych 
z poziomu obrębów ewidencyjnych wskazuje, Ŝe w duŜej liczbie sąsiadujących ze sobą 
jednostek udział zachowanych dzięki wsparciu PROW trwałych uŜytków przekracza 25% 
– dotyczy to zwłaszcza województwa podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, 
lubuskiego i zachodnio-pomorskiego (mapa 5.6.10). Bliskie sąsiedztwo tych powierzchni 
jak równieŜ duŜy przestrzenny zasięg działań stabilizujących krajobraz ma istotne 
znaczenie ekologiczne i świadczy o racjonalnym wykorzystaniu środków zgodnie z 
zakładanymi w Programie celami. 
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Mapa 5.6.10. Udział powierzchni trwałych u Ŝytków wspieranych przez PROW na poziomie 
obr ębów ewidencyjnych  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Skala przestrzenna tych działań jest ograniczona, zwłaszcza w odniesieniu do pakietów 
przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego tj. utrzymanie ekstensywnych łąk 
i pastwisk (P01, P02) które są zlokalizowane w strefach priorytetowych dla ochrony 
siedlisk cennych gatunków flory i ornitofauny, niemniej wdraŜanie tych instrumentów 
naleŜy traktować jako pilotaŜ o duŜym znaczeniu przyrodniczym w skali lokalnej 
i regionalnej. Ograniczona powierzchnia zalesień i jej rozproszenie, jak równieŜ krótki 
okres funkcjonowania powierzchni zalesionych decydują o ograniczonym rzeczywistym 
wpływie zalesień na sposób uŜytkowania przestrzeni rolniczej. Niemniej zdecydowanie 
korzystnym przejawem zalesień jest wyłączenie z produkcji części gleb najsłabszych 
o duŜej przepuszczalności jak równieŜ ich działanie fitomelioracyjne i wiatrochronne 
zapobiegające erozji wietrznej w skali lokalnej i regionalnej.  

Korzystną zmianą w uŜytkowaniu ziemi jest wdraŜanie systemu produkcji ekologicznej, 
sprzyjające spójności krajobrazu, ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska biogenami 
i utrzymaniu bioróŜnorodności (mapa 5.6.11.). Udział powierzchni uŜytkowanych 
w systemie rolnictwa ekologicznego w całej powierzchni UR jest niewielki jednak 
wykazuje duŜe zróŜnicowania regionalne (mapa 5.6.11.). 
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Mapa 5.6.11. Regionalne zró Ŝnicowanie udziału powierzchni rolnictwa ekologiczne go 
(pakiet S02) w powierzchni u Ŝytków rolnych poszczególnych województw 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

Powierzchnia uŜytków rolnych objęta systemem gospodarowania ekologicznego, wg 
stanu z 31 grudnia 2008 r. wynosi 283 584 ha. 

Badania przeprowadzone w województwie dolnośląskim (Stuczyński i inni, 2007) 
jednoznacznie wskazują na istotny wpływ dostępności pozarolniczych źródeł dochodów 
na skalę odłogowania gruntów. Istotnym czynnikiem jest równieŜ wielkość gospodarstw 
i jakość gleb – na gruntach o niskiej przydatności rolniczej, silnie zakwaszonych, 
połoŜonych w małych gospodarstwach, udział powierzchni odłogowanych jest znacząco 
wyŜszy. Wymienione czynniki w ponad 80% wyjaśniają przestrzenną zmienność 
zjawiska odłogowania gruntów. Uzasadnia to postawienie tezy, Ŝe za odłogowanie 
gruntów odpowiadają czynniki siedliskowe decydujące o niskiej efektywności 
ekonomicznej, zwłaszcza gospodarstw o małej powierzchni. Potwierdzeniem zasadności 
tego stwierdzenia jest fakt, Ŝe w wyniku wprowadzenia dopłat bezpośrednich i innych 
instrumentów wsparcia stosowanych od 2004 r. powierzchnia odłogów znacząco spadła.  

Wydaje się, Ŝe czynnikiem skutecznie motywującym do przywracania produkcji rolniczej 
na znacznej części gruntów, uprzednio odłogowanych, była poprawa dochodowości 
związanej z róŜnymi formami dopłat a nie pojedyncze instrumenty. W ujęciu dla całego 
kraju spadek powierzchni gruntów odłogowanych w latach 2003–2006 wynosił 58% 
w stosunku do roku 2003, przy dość znacznym zróŜnicowaniu regionalnym 
(tablica 5.6.3.). 
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Tablica 5.6.3. Zmiany powierzchni gruntów odłogowan ych w latach 2003 i 2006  
w województwach  

Województwo powierzchnia 
odłogów w roku 
2003 w tyś. ha 

powierzchnia 
odłogów w roku 
2006 w tyś. ha 

Zmiana pow. odłogów w % w latach 
2003–2006 (w stosunku do powierzchni 

odłogowanych w roku 2003) 
Dolnośląskie 124,6 41,0 –67 
Kujawsko-pomorskie  20,5 9,6 53 
Lubelskie  57,7 23,9 -59 
Lubuskie  87,8 27,5 -69 
Łódzkie  64,1 31,6 -51 
Małopolskie  73,9 30,5 -59 
Mazowieckie  185,3 83,9 -55 
Opolskie  20,5 3,9 -81 
Podkarpackie  113,6 68,6 -40 
Podlaskie  37,2 14,9 -60 
Pomorskie  77,5 28,0 -64 
Śląskie  56,7 49,9 -12 
Świętokrzyskie  70,2 23,8 -66 
Warmińsko-mazurskie  109,2 45,5 -58 
Wielkopolskie  45,2 15,5 -66 
Zachodniopomorskie 202,5 74,2 -63 
Polska 1346,3 572,2 -58 

Źródło: dane GUS; PSR, Roczniki statystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich 2007,2008 oraz obliczenia 
własne 

Rysunek 5.6.9 Zale Ŝność pomi ędzy wydatkami PROW a zmian ą powierzchni odłogów w 
latach 2002–2006 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR i GUS 
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Dostępne dane nie pozwalają na wykazanie ścisłej zaleŜności pomiędzy ograniczeniem 
skali odłogowania a poziomem wsparcia PROW, co wskazuje na łączny wpływ 
strumienia środków WPR na decyzje producentów związane z kontynuacją produkcji. 
ZaleŜność pomiędzy kwotami wydatkowanymi na działania PROW i spadkiem 
powierzchni odłogów jest istotna nie wyjaśnia jednak w pełni zmienności tego zjawiska 
co wskazuje na znaczący wpływ innych czynników na jego zachowanie (rysunek 5.6.9). 

W podsumowaniu moŜna stwierdzić, Ŝe wyraźny, znaczący w skali kraju, wpływ PROW 
w kontekście pozytywnych zmian w sposobie uŜytkowania ziemi dotyczył zmniejszenia 
powierzchni odłogów, przy czym efekt ten naleŜy rozpatrywać łącznie z innymi 
instrumentami decydującymi o poprawie dochodowości gospodarstw. Jakkolwiek 
zaleŜność pomiędzy sumą środków przeznaczonych na wszystkie działania PROW 
a zmniejszeniem powierzchni odłogów jest istotna to jednak nie wyjaśnia w pełni 
regionalnego zróŜnicowania tego zjawiska. 

Mapa 5.6.12. Udział powierzchni wspieranych przez P ROW, ograniczaj ących ładunki azotu 
wprowadzane do wód – rolnictwo zrównowa Ŝone (S01), rolnictwo ekologiczne (S02), pakiet 
ochrona gleb i wód (K01) oraz działanie zalesienie gruntów rolnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

W analizie oceny wpływy PROW na ograniczenie niezrównowaŜonego wykorzystywania 
i zanieczyszczenia zasobów naturalnych wykorzystano wskaźnik odzwierciedlający 
wielkość powierzchni na których w wyniku wdroŜenia określonego systemu produkcji 
bądź zabiegów agrotechnicznych wspieranych przez Program zmniejszono ładunki 
azotu wprowadzane do wód. Wskaźnik BP.5-3.1. charakteryzuje powierzchnie 
ograniczające ładunki azotu wprowadzanych do wód dzięki programowi – (%) związany 
z uŜytkowaniem rolnym lub zalesieniami. Na wskaźnik ten składa się suma powierzchni 
pakietów programu rolnośrodowiskowego tj. rolnictwo ekologiczne, rolnictwo 
zrównowaŜone, ochrona gleb i wód a takŜe zalesianie gruntów rolnych. 
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Uzyskane dane świadczą o niewielkim znaczeniu działań ograniczających 
zanieczyszczenie wód uwzględnionych w PROW 2004–2006 w skali całego kraju (5,9% 
UR), przy dość znaczącym zróŜnicowaniu regionalnym (mapa 5.6.12). 

Istotnym jest fakt, Ŝe większa ich koncentracja, głównie za sprawą pakietu ochrona gleb 
i wód (K01) oraz zalesień, ma miejsce w województwach o większej produkcji towarowej 
z wysokim udziałem gospodarstw wielkoobszarowych w strukturze uŜytkowania ziemi – 
opolskim, dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-
mazurskim. W wymiarze finansowym udział działań ograniczających ryzyko migracji 
azotu do wód w wydatkach PROW w skali kraju wynosi 7,4% – wydatki te są równieŜ 
największe w wyŜej przywołanych województwach i przekraczają 10% budŜetu PROW 
(mapa 5.6.13). 

Mapa 5.6.13. Regionalne zró Ŝnicowanie udziału wydatków PROW przeznaczonych na 
działania ograniczaj ące ładunki azotu i zagro Ŝenia dla jako ści wód 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

 

Jak wyŜej wspomniano w działaniach PROW uwzględniono szereg instrumentów 
związanych z rolniczym bądź leśnym uŜytkowaniem przestrzeni, zapewniających 
ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód, a tym samym przyczyniających się do 
zrównowaŜonego wykorzystania zasobów – zalesienia, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo 
zrównowaŜone oraz pakiet ochrona gleb i wód.  

W odniesieniu do zalesień gruntów rolnych mechanizm ograniczenia zanieczyszczenia 
wód polega na całkowitym wyeliminowaniu nawoŜenia azotowego. System rolnictwa 
ekologicznego z załoŜenia ma charakter zrównowaŜony zarówno pod względem 
bilansów składników jak i utrzymania Ŝyzności gleb. Ze względu na funkcje ochronne w 
stosunku do jakości wód powierzchniowych efektywne retencjonowanie 
i wykorzystaniem składników mineralnych zapewnia takŜe rolnictwo zrównowaŜone, 
jakkolwiek w systemie ekologicznym w większym stopniu chronione są zasoby próchnicy 
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glebowej i bioróŜnorodność (Jończyk , Kuś, Stalenga 2007; Szeflińska, Jastrzębski, Karg 
2003). 

W ocenie ryzyka zanieczyszczenia wód związanego z produkcją rolniczą naleŜy wziąć 
pod uwagę fakt, Ŝe produkcja rolnicza w Polsce jest oparta w duŜej mierze na 
ekstensywnym modelu organizacji produkcji. Wynika to w głównej mierze z wielkości 
gospodarstw jak i struktury uŜytkowania ziemi. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa 
wynosi 7,0 ha (GUS–BDR 2007). W poszczególnych częściach kraju wskaźnik ten jest 
zróŜnicowany, niemniej w Ŝadnym z województw średnia nie przekracza 18 ha. 
Największe gospodarstwa zlokalizowane są w województwie zachodniopomorskim, 
które jednocześnie posiada największy odsetek gospodarstw wielkoobszarowych 
o powierzchni ponad 100 ha (1,98%) (GUS–BDR 2007). Gospodarstwa te są zdolne do 
akumulacji kapitału i stosowania nowoczesnej technologii oraz intensywnych metod 
produkcji, z którymi wiąŜe się ryzyko braku zrównowaŜenia, potencjalna degradacja 
siedliska glebowego oraz zanieczyszczenie wód. Stosunkowo duŜy odsetek 
gospodarstw wielkoobszarowych występuje równieŜ w województwach dolnośląskim 
opolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Lokalnie jednostki takie występują równieŜ 
w innych regionach kraju, gdzie mogą stanowić lokalne potencjalne źródło zagroŜenia 
dla jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego stanowiącego zasoby uŜytkowe – 
w szczególności wraŜliwość ta dotyczy to obszaru Wielkopolski.  

Mapa 5.6.14. Przestrzenne rozmieszczenie obszarów s zczególnie nara Ŝonych na 
zanieczyszczenia wód azotanami 

 
Źródło: Ministerstwo Środowiska. 

Dominujący ekstensywny charakter produkcji rolniczej w Polsce znajduje 
odzwierciedlenie w niewielkim zasięgu przestrzennym obszarów szczególnie 
naraŜonych (OSN) będących źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 290 

azotanami – łącznie obszary te zajmują niecałe 2% uŜytków rolnych kraju. Największe 
ich powierzchnie znajdują się w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim 
i zachodniopomorskim, w których jest duŜa koncentracja produkcji zwierzęcej (mapa 
5.6.14.). Jakkolwiek dane z monitoringu wód gruntowych prowadzonego w sieci ponad 
2000 punktów badawczych przez OSCHR wskazują na sukcesywne zmniejszenie 
stęŜeń azotanów w wodach. Wyniki tych badań uzasadniają rozwaŜenie zmiany 
zasięgów OSN w Polsce. Bowiem przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń azotanów 
w wodach powierzchniowych, decydujące o kwalifikacji do OSN, często występują na 
obszarach o niskim poziomie stęŜeń w wodach gruntowych. Sugeruje to pozarolnicze 
źródła zanieczyszczenia tych wód związane z sektorem komunalnym.  

Rysunek 5.6.10. Zmiany poziomu zu Ŝycia nawozów w grupach gospodarstw 
korzystaj ących z ró Ŝnych form wsparcia  

Odsetek gospodarstw ze wzgl ędu na zmian ę zuŜycia nawozów 
w odpowiednich programach
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Źródło: wyniki badania PAPI 

Bilanse składników nawozowych wykonywane dla Polski zgodnie z metodyka OECD na 
poziomie pola, jednoznacznie wskazują na sukcesywne zmniejszanie strat składników 
biogennych w ostatnich latach, stanowiących zagroŜenie dla jakości wód (Kopiński 
2007). Bilans azotu jest jednym z najwaŜniejszych wskaźników agrośrodowiskowych, 
opisującym oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Saldo bilansu azotu brutto dla Polski 
z lat 2002–2005 wynosiło średnio ok. 48 kg N/ha UR, ze wskaźnikiem efektywności jego 
wykorzystania rzędu 57%. NadwyŜki bilansowe wynoszące ponad 50 kg N/ha 
występowały w regionach północno-zachodnich. Saldo nie przekraczające 34 kg N/ha 
występowało w województwach dolnośląskim i podkarpackim. Opisany stan bilansów 
wynika z ciągle bardzo niskich, w porównaniu z innymi krajami, zwłaszcza Europy 
zachodniej dawkami nawozów mineralnych (w przeliczeniu na czysty składnik Polska: 
65,3; Niemcy 93,9; Holandia 136,9 kg/ha N w 2007r.) (GUS, 2008) – z danych tych 
wynika, Ŝe stan wyjściowy zagroŜeń brakiem zrównowaŜenia w chwili przystąpienia 
Polski UE był duŜo korzystniejszy niŜ w krajach UE-15. Na zmniejszenie poziomu 
nawoŜenia w wielu gospodarstwach biorących udział w róŜnych działaniach PROW 
wskazują wyniki badania ankietowego. Badanie to wykazało, Ŝe w okresie wsparcia 
w ramach PROW 2004–2006 ilość zuŜytych nawozów zmalała w większości 
gospodarstw objętych programami: rolnośrodowiskowym, zalesieniami i ONW. 
W programie rolnośrodowiskowym na spadek nawoŜenia wskazało aŜ 50% 
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ankietowanych, 28% nie wskazało zmian, zaś 22% stwierdziło wzrost nawoŜenia. 
W programie zalesień spadek nawoŜenia nastąpił w 42% gospodarstw, zmian nie 
odnotowano w 45%, a wzrost stwierdzono tylko w 13%. Wśród beneficjentów ONW 
rozkład odpowiedzi był podobny ONW: 41% wskazało na spadek, 50% – brak zmian 
a jedynie 9% – wzrost (Rys. 5.6.10) 

Wyniki badania PAPI wskazują, Ŝe w przewaŜającej liczbie gospodarstw beneficjentów 
wybranych działań PROW 2004–2006 nie zwiększano bądź ograniczono poziom zuŜycia 
chemicznych środków ochrony roślin – największe ich ograniczenie dotyczyło PRŚ 
(Rys. 5.6.11.).  

Rysunek 5.6.11. Zmiany poziomu zu Ŝycia chemicznych środków ochrony ro ślin w grupach 
gospodarstwach korzystaj ących z ró Ŝnych form wsparcia PROW 2004–2006 
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Źródło: wyniki badania PAPI 

 

Wyniki analizy świadczą na ogół o niewielkim znaczeniu działań, uwzględnionych 
w PROW 2004–2006, ograniczających zanieczyszczenie wód w skali kraju, ale jest ono 
zróŜnicowane regionalnie. Badania PAPI wskazują, Ŝe w przewaŜającej liczbie 
gospodarstw beneficjentów wybranych działań PROW 2004–2006 nie zwiększano bądź 
ograniczono poziom zuŜycia nawozów i chemicznych środków ochrony roślin – 
największe ich ograniczenie dotyczyło PRŚ. 

W ocenie wpływu PROW na krajobraz do działań mających wpływ na kształtowanie jego 
struktury i róŜnorodności zaliczono program rolnośrodowiskowy oraz zalesienie gruntów 
rolnych – wskaźnik B.P.5-4.1.: udział powierzchni objętej programem pozytywnie 
oddziałującej na krajobraz. 

Udział powierzchni tych działań w strukturze UR przyjęto jako wskaźnik oceny wpływu 
Programu na krajobraz (B.5-4.1 – Załącznik 1). Dodatkowo w ocenie uwzględniono 
wpływ tych działań na spójność krajobrazu poprzez analizę sąsiedztwa z obszarami 
chronionymi – wskaźnik B.5-4.1a poprawienie spójności krajobrazu (%) (korelacja 
z obszarami chronionymi NATURA 2000). 
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Korzystny wpływ programu rolnośrodowiskowego na krajobraz wynika z jego funkcji 
ochronnych związanych z obowiązkiem zachowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej, 
funkcji glebochronnych zapobiegających erozji gleb oraz konieczności zachowania 
trwałych ekstensywnych uŜytków zielonych wraz z ostojami dzikiej przyrody. Korzystne 
oddziaływanie zalesień na krajobraz na ogół postrzegane poprzez zwiększenie jego 
róŜnorodności, funkcji estetycznych oraz tworzenie korytarzy dla migracji gatunków 
pomiędzy kompleksami leśnymi. Zalesienia realizowane w ramach programu stanowią 
waŜne uzupełnienie działań podejmowanych w ramach Krajowego Programu 
Zwiększania Lesistości. Ocena wpływu zalesień gruntów rolnych jest zagadnieniem 
bardziej złoŜonym, bowiem zmiana struktury uŜytkowania ziemi moŜe mieć takŜe 
niekorzystny wpływ na stosunki biotyczne w środowisku wyraŜające się regresem wielu 
gatunków przystosowanych do określonych warunków siedliskowych związanych ze 
strukturą pokrycia terenu. W odniesieniu do potrzeb siedliskowych wielu gatunków 
ornitofauny duŜe znaczenie ma zachowanie określonych proporcji i relacji 
przestrzennych pomiędzy uŜytkami zielonymi, gruntami ornymi a lasami. Monitoring 
pospolitych ptaków lęgowych, przeprowadzony w latach 2005–2006, prowadzony 
wprawdzie nie w bezpośrednim powiązaniu z działaniami PROW, pozwala ocenić trendy 
liczebności populacji najbardziej rozpowszechnionych ptaków lęgowych w Polsce. 
Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Bird Index 
23), po przejściowym spadku z 1.00 do 0.84 w latach 2003–2004, ustabilizował się 
w latach 2005–2006 na poziomie 0.89 i 0.90, o ponad 10 punktów procentowych 
niŜszym od stanu w 2000 r. W województwach o intensywnym rolnictwie odnotowano 
silniejszy spadek indeksu niŜ na terenach ekstensywnie uŜytkowanych, gdzie indeks był 
stabilny. Obserwowany spadek liczebności populacji pozwala, w oparciu o kryteria 
IUCN, zaklasyfikować 10 gatunków ptaków jako zagroŜone wyginięciem, a dalszych 
16 jako naraŜone na wyginięcie. Największy spadek liczebności odnotowano dla czapli 
siwej, szczygła, sikory, gila, świergotka polnego, wrony, przepiórki, muchołówki oraz 
makolągwy. Wyraźnie zaznaczone tendencje do wzrostu populacji wykazywały ptaki 
związane z lasami i terenami zadrzewionymi (lerka, paszkot, sójka, pleszka, kapturka, 
piecuszek). Stwierdzono równieŜ wzrost ilościowy niektórych gatunków ptaków 
związanych z krajobrazem rolniczym (skowronek, szpak, potrzeszcz, baŜant) 
(Chylarecki, Jawińska 2007).  

Wpływ nowych zalesień na róŜnorodność ornitofauny jest ściśle uwarunkowany 
specyficzną reakcją poszczególnych gatunków na zmianę sposobu uŜytkowania – 
badania tego zagadnienia w Polsce znajdują się w fazie początkowej zatem obiektywna 
ocena skutków opisanych wyŜej interakcji nie jest jeszcze moŜliwa (Sikora i inni, 2008). 
Wstępne badania wykonane w województwie warmińsko-mazurskim wskazują, Ŝe 
zmiana struktury krajobrazu w wyniku zalesień mogą pogorszyć sytuację lokalnych 
populacji orlika krzykliwego i bociana białego. 

Łączny udział powierzchni wspieranych przez PROW poprawiających krajobraz 
w uŜytkach rolnych kraju wynosi 6,32%. Największy udział powierzchni objętej 
zalesieniem i programem rolnośrodowiskowym w stosunku do całkowitej powierzchni 
UR (mapa 5.6.15.) charakteryzuje województwa: zachodniopomorskie (16,22%), 
lubuskie (15,14%), wielkopolskie (11,55%), pomorskie (10,97) i warmińsko-mazurskie 
(8,97) (GUS Leśnictwo 2008). Znamiennym jest fakt, Ŝe są to regiony o relatywnie 
wyŜszym poziomie intensywności produkcji rolniczej w porównaniu do pozostałych 
części kraju, kwalifikujące się do obszarów intensywnego rolnictwa. Koncentracja 
działań poprawiających krajobraz w tych regionach spełnia istotne funkcje buforujące. 
Zalesienia na tych obszarach, mimo duŜego rozproszenia spełniają waŜną funkcję 
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ochronną podobną do zadrzewień śródpolnych zapobiegających erozji wietrznej oraz 
ograniczających przesuszanie wierzchnich poziomów gleb. 

Mapa 5.6.15. ZróŜnicowanie procentowego udziału powierzchni wspieran ych przez 
program poprawiaj ących struktur ę krajobrazu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

 

Działania podjęte w PROW 2004–2006 (PRŚ i ZGR) zainicjowały procesy sprzyjające 
zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych na obszarach wiejskich. 

Przyjęty w wskaźnik powierzchni działań programu pozytywnie oddziałujących na 
krajobraz odniesiono do obszarów NATURA 2000. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w latach 2000–
2004 zasięgi obszarów NATURA 2000 nie miały charakteru prawnie wiąŜącego, 
niemniej ze względu na ich obiektywne walory przyrodnicze istotnym 
scharakteryzowanie relacji przestrzennych z działaniami PROW kształtującymi 
krajobraz. W badaniach krajobrazowych powszechnie przyjmuje się załoŜenie, Ŝe 
struktura przestrzenna krajobrazu w decydującym stopniu wpływa na moŜliwości 
ochrony i kształtowania róŜnorodności biologicznej. RóŜnorodność tradycyjnego 
krajobrazu rolniczego wyraŜa się w jego fragmentacji i współwystępowaniu róŜnych klas 
uŜytków w bliskim sąsiedztwie, tworzących płaty połączone elementami liniowymi 
w postaci korytarzy. Połączenie płatów ekosystemów półnaturalnych i naturalnych 
ogranicza ich izolację i zapewnia spójność zmniejszającą ryzyko wyginięcia gatunków 
zamieszkujących płaty (Solon, 2004). W tradycyjnym krajobrazie rolniczym, 
charakteryzującym się wysokim stopniem fragmentacji, moŜliwości przeŜycia 
i rozprzestrzeniania się poszczególnych gatunków zaleŜą nie tylko od wielkości i kształtu 
odpowiednich dla nich ekosystemów, ale takŜe od ich wzajemnych odległości, 
występowania korytarzy i barier, rodzaju i szerokości ekotonów oraz charakteru tła 
budowanego przez ekosystemy antropogeniczne (Forman, Godron 1986; Forman 1995; 
Lidicker 1999; Ricketts, Morris 2001; Chardon, Adriaensen, Matthysen 2003). 
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Obowiązek zachowania w programach rolnośrodowiskowych naturalnych form takich jak 
zadrzewienia, oczka wodne, miedze i torfowiska w oczywisty sposób sprzyja spójności 
krajobrazu, podobną funkcję spełniają zalesienia.  

Wykonana ocena wpływu zalesienia gruntów rolnych i programu rolnośrodowiskowego 
na spójność krajobrazu nie dotyczy efektywności tworzenia bądź zachowania 
rzeczywistych szlaków przemieszczania organizmów lecz opiera się na pośredniej 
ocenie rozmieszczenia wspieranych przez PROW elementów struktury krajobrazu 
mających wpływ na moŜliwość migracji gatunków. W wyniku oceny stwierdzono, Ŝe 
w szczególny sposób efekt zwiększenia bądź zachowania spójności krajobrazu 
w wyniku wdraŜania zalesień i programu rolnośrodowiskowego wystąpił na terenach 
o duŜym udziale obszarów NATURA 2000 (mapa 5.6.16.). Udział tych działań na 
obszarach NATURA 2000 (9,2%) jest zdecydowanie wyŜszy aniŜeli na pozostałych 
obszarach (5,3%). NaleŜy uznać, Ŝe przestrzenne ich rozmieszczenie, częstokroć 
w sąsiedztwie obszarów chronionych sprzyja tworzeniu korytarzy ekologicznych. 

Mapa 5.6.16. Procentowy udział powierzchni PRS i ZG R a wyst ępowanie obszarów Natura 
2000. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR i Ministerstwa Środowiska.  

 

Podsumowanie 

Przeprowadzona przekrojowa ocena wpływu PROW 2004–2006 na środowisko 
i krajobraz miała charakter pośredni, oparty na wskaźnikach powierzchni i skali 
wydatków przeznaczonych na wdraŜanie określonych działań. Niemniej ilościowe ich 
konsekwencje i efektywność środowiskowa są wszechstronne rozpoznane w ramach 
wcześniejszych badań nad systemami produkcji, uŜytkowaniem ziemi i krajobrazem. 
Ponadto zaledwie trzyletni okres wdraŜania instrumentów uzasadnia zastosowanie 
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pośredniej i wskaźnikowej oceny wpływu, w kontekście potencjalnego a nie 
rzeczywistego oddziaływania instrumentów na procesy zachodzące w ekosystemach. 
Procesy te zostały dopiero zainicjowane, a ich efekt będzie mierzalny w dłuŜszym 
horyzoncie czasowym. Wszystkie działania w PROW 2004–2006, w których priorytetem 
był zrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich (Wspieranie działalności rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, Wspieranie przedsięwzięć 
rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, Zalesianie gruntów rolnych, 
Dostosowanie gospodarstw do standardów Uni Europejskiej) jak równieŜ w pewnym 
stopniu wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych wywierały potencjalnie pozytywny 
wpływ na środowisko, aczkolwiek stopień tego oddziaływania był zróŜnicowany. 
Korzystny wpływ wymienionych instrumentów PROW na środowisko wynika 
z towarzyszących ich wdraŜaniu procesów zachodzących w ekosystemach i krajobrazie.  

Istotną cechą Programu jest jego wielofunkcyjny charakter polegający na tym, Ŝe jedno 
działanie moŜe być ukierunkowane zarówno na produkcje i rozwój jak i cele 
środowiskowe – funkcje środowiskowe i gospodarcze tych działań często się nie 
wykluczają lecz ulegają wzmocnieniu. Przykładem są lokalne, realizowane w bliskim 
sąsiedztwie, zalesienia, rolnictwo ekologiczne oraz rolnictwo zrównowaŜone. Są to 
instrumenty integralnie związane z produkcją i rozwojem, niemniej poprzez modyfikację 
systemu i jego ekstensyfikację, posiadają zarazem jednoznaczny (główny) cel 
środowiskowy i funkcje kształtujące lokalny krajobraz.  

Wysoce korzystne potencjalne oddziaływanie na środowisko w zakresie poprawy jakości 
wód, ochrony gleb, sekwestracji węgla ochrony bioróŜnorodności i zachowania 
krajobrazu związane jest z realizacją następujących działań: Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, Zalesianie gruntów rolnych, oraz 
w trochę mniejszym stopniu Wspieranie działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Podkreślić naleŜy równieŜ duŜe 
znaczenie działania Dostosowanie gospodarstw do standardów UE z uwagi na fakt, iŜ 
miejsce gromadzenia odchodów zwierzęcych jest największym potencjalnym źródłem 
zanieczyszczania wód podziemnych w obrębie zagrody wiejskiej. Ponadto nawozy 
naturalne są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin i naleŜy dąŜyć do 
maksymalnego ograniczania strat tych składników w czasie ich gromadzenia 
i przechowywania. 

Większość środków Programu była przeznaczona na działania mające bezpośredni 
korzystny wpływ na środowisko i krajobraz – stanowiły one (51,6% budŜetu programu). 
Do mierzalnych efektów zaliczyć moŜna ograniczenie powierzchni odłogów, jakkolwiek 
za proces ten nie odpowiadają pojedyncze instrumenty lecz raczej całkowity strumień 
środków PROW i płatności bezpośrednich wpływający na decyzje o kontynuacji 
produkcji. W tym kontekście naleŜy podkreślić, Ŝe równieŜ pierwszy filar WPR oddziałuje 
na środowisko poprzez efekt synergii z działaniami PROW. Wykazano istnienie wyraźnej 
tendencji do lokalizowania działań poprawiających stan krajobrazu w obszarach 
chronionych takich jak NATURA 2000. Sprzyja to kształtowaniu spójności krajobraz 
i powstawaniu korytarzy migracji gatunków. Co istotne poziom wydatków na cele 
związane z ochroną środowiska w przeliczeniu na powierzchnię zdecydowanie wzrasta 
wraz z udziałem obszarów Natura 2000 w strukturze krajobrazu (rysunek 5.6.12) – 
w obszarach Natura 2000 płatności związane z działaniami głównie dedykowanymi dla 
środowiska są zawsze najwyŜsze. Rozproszenie przestrzenne tych działań, w tym 
zwłaszcza zalesień moŜe oddziaływać negatywnie, na stosunki biotyczne, niemniej 
z punktu widzenia ochrony gleb i zasobów wodnych istotne są ich funkcje 
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wiatrochronne, ograniczające procesy erozji wietrznej oraz straty wody z gleb w wyniku 
parowania.  

Rysunek 5.6.12 Zale Ŝność między płatno ściami PROW na cele zwi ązane z ochron ą 
środowiska w odniesieniu do powierzchni (zł/ha) a wy stępowaniem obszarów chronionych 
NATURA 2000  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR i Ministerstwa Środowiska. 

Rysunek 5.6.13 Zale Ŝność między płatno ściami PROW z wszystkich działa ń w przeliczeniu 
na powierzchni ę uŜytków rolnych (zł/ha) a jako ścią rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARMIR oraz waloryzacji IUNG 

WaŜnym aspektem zróŜnicowania płatności PROW w przeliczeniu na jednostkę 
powierzchni jest wzrost ich wysokości odwrotnie proporcjonalny do jakości przestrzeni 
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produkcyjnej (rysunek 5.6.13). Uzyskiwanie większych dochodów w ramach działań 
PROW na obszarach marginalnych o niskiej przydatności rolniczej z pokrywą glebową 
o małych zdolnościach retencyjnych, warunkuje moŜliwość utrzymania walorów 
krajobrazowych, jak równieŜ ogranicza presję na intensyfikację metod produkcji, a tym 
samym przyczynia się do ochrony jakości wód. Wyraźnie większe płatności 
w przeliczeniu na hektar UR uzyskiwane są na terenie NiŜu Polskiego w województwach 
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim (mapa 5.6.17) czyli obszarach o duŜej 
produkcji towarowej względnie silnie naraŜonych na środowiskowe skutki ewentualnej 
intensyfikacji produkcji. ZaleŜności przedstawione na Rys. 30 uwzględniają płatności 
uzupełniające – nie są one przedmiotem oceny PROW 2004–2006, niemniej stanowiły 
znaczącą część strumienia środków łącznie wpływającego na decyzje podmiotów w 
zakresie wyboru kierunków i systemów produkcji a takŜe poziomu jej intensywności.  

Mapa 5.6.17. Przestrzenne zró Ŝnicowanie płatno ści PROW z wszystkich źródeł 
w przeliczeniu na powierzchni ę uŜytków rolnych w województwach (zł/ha)  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARIMR wg stanu z 31.12.2008 r. 

 

W działaniach PROW nieznaczący jest udział tych, które mogą potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na stan środowiska. 

Z uwagi na fakt, Ŝe PROW był realizowany tylko przez okres 3 lat, a poszczególne 
działania rozproszone w sensie geograficznym/przestrzennym, szczególnie dotyczy to 
Wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, jest 
trudno ocenić ich faktyczną efektywność środowiskową. Aby ocenić efektywność 
podejmowanych działań naleŜy posługiwać się odpowiednimi narzędziami 
i wskaźnikami, które wymagają doskonalenia. Większość wskaźników przyjętych 
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w ocenie ex post PROW 2004–2006 oparta jest na monitoringu powierzchni objętych 
poszczególnymi działaniami oraz skali wydatków towarzyszących ich realizacji. Dane 
z monitoringu nie pozwalają na pełną bezpośrednią ocenę oddziaływania na środowisko, 
które moŜe być właściwie rozpoznane jedynie poprzez odpowiednio zorganizowane 
systematyczne badania i pomiary zasobów przyrodniczych. Ze względu na duŜy koszt 
pomiarów metodami empirycznymi duŜą rolę w tych analizach będą pełniły metody 
modelowania wykorzystujące współczynniki z badań lokalnych, umoŜliwiając 
ekstrapolację ocen i uzyskanie przestrzennego obrazu stanu środowiska oraz krajobrazu 
w kontekście wpływu wdraŜanych instrumentów.  

Istotnym utrudnieniem w ocenie poszczególnych działań w programie 
rolnośrodowiskowym jest brak ilościowych charakterystyk zasobów środowiska, które 
mają być chronione, a takŜe brak pewności czy został on zlokalizowany we właściwym 
siedlisku. Dotyczy to szczególnie oceny wpływu działania na bioróŜnorodność. Niemniej 
pośrednia ocena polegająca na analizie sąsiedztwa lokalizacji działań środowiskowych 
z obszarami chronionymi NATURA 2000 wskazuje na sprzyjanie spójności 
i róŜnorodności krajobrazowej tych obszarów. Stosunkowo łatwo udało się potwierdzić 
wpływ zmian wprowadzanych w polskim rolnictwie, które zostało objęte Wspólną 
Polityką Rolną, na liczebność niektórych gatunków ptaków, w powiązaniu 
z funkcjonowaniem ekstensywnych form gospodarowania. 

Niewątpliwym efektem realizacji działań wpływających na środowisko było zwiększenie 
świadomości ekologicznej rolników, którzy przystąpili do programu oraz obowiązek 
przestrzegania zwykłej dobrej praktyki rolniczej jako poziomu referencyjnego w całym 
gospodarstwie (w działaniach: Wspieranie działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt). Sam fakt przestrzegania dobrej 
praktyki rolniczej, której podstawą jest minimalizowanie ryzyka degradacji środowiska 
w procesie produkcji rolnej powinien powodować korzystne zmiany jakościowe 
w środowisku. Doświadczenia innych krajów wskazują, Ŝe uzyskanie mierzalnych 
efektów środowiskowych wymaga dłuŜszego czasu wdraŜania działań – na przykład 
w odniesieniu do programu rolnośrodowiskowego istotnych zmian wskaźników stanu 
środowiska, na poziomie przekraczającym niepewność pomiarową, moŜna oczekiwać 
dopiero po kilku 5-letnich kontraktach. W tym kontekście istotne znaczenie PROW 
2004–2006 polega na zainicjowaniu procesów sprzyjających zachowaniu walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni rolniczej. Dla właściwej oceny 
oddziaływania Programu na środowisko podstawowe znaczenie ma inwentaryzacja 
zasobów środowiska na początku wdraŜania określonego działania/pakietu, aby moŜna 
było prowadzić długofalową ocenę jego efektów. Inwentaryzacja początkowych zasobów 
środowiska w aspekcie botanicznej bioróŜnorodności była w znacznym stopniu 
udokumentowana w strefach priorytetowych, w których były realizowane pakiety 
związane z ekstensywnym uŜytkowaniem łąk i pastwisk. Pozostałe pakiety programu 
rolnośrodowiskowego, zgodnie z zasadą swobodnego wyboru, były lokalizowane 
horyzontalnie, bez wstępnej analizy uwarunkowań środowiskowych. Dlatego teŜ pilnym 
zadaniem staje się budowa odpowiednich systemów monitoringu, umoŜliwiających 
śledzenie zmian stanu zasobów przyrodniczych oraz zmian uŜytkowania ziemi, jakości 
wód i gleb w oparciu o sieć powierzchni objętych PROW, reprezentatywnych dla róŜnych 
warunków fizycznogeograficznych i socjoekonomicznych. 

Realizacja działań w PROW 2004–2006 związanych ze zrównowaŜonym rozwojem 
obszarów wiejskich stwarza potencjalne warunki do poprawy zarządzania środowiskiem 
i jego ochrony na obszarach wiejskich, chociaŜby z powodu konieczności przestrzegania 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 299 

dobrej praktyki rolniczej na duŜym obszarze oraz stanowi waŜne źródło kompensacji 
przychodów dla rolników, którzy przystąpili do tych działań, w tym zwłaszcza na 
obszarach marginalnych. Istotną wartością Programu jest powstanie duŜej społeczności 
producentów świadomie świadczących usługi środowiskowe. 

5.7 Ocena wkładu PROW 2004 – 2006 we wdra Ŝanie acquis communautaire  
Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityk pokrewnych (C el 7) 

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa jest realizowany w oparciu o politykę strukturalną 
(spójności) oraz Wspólną Politykę Rolną. Celem tych polityk jest rozwijanie 
konkurencyjnej gospodarski opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej 
wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej 
z Unią Europejską. 
W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spoŜywczym 
opracowano Sektorowy Program Operacyjny (SPO) pt.” Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora Ŝywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, który określa strategię 
oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i jest narzędziem 
w realizacji Narodowego Planu Rozwoju w tym zakresie. Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi przygotowało SPO zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/1999 
oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2002. Planowane działania, zgodnie z 
priorytetami rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 słuŜyły realizacji dwóch celów 
strategicznych programu: Cel 1 – „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-
Ŝywnościowej” traktowany jako najwaŜniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego 
rolnictwa oraz przetwórstwa Ŝywności w pierwszych latach integracji z UE. Cel 2 – 
„ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich” realizowany równieŜ przez Plan Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) 2004-2006. 
Zarówno SPO jak i PROW wdraŜane były na terenie całego kraju w latach 2004-2006, 
przy załoŜeniu, Ŝe realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku. W 2003 
r. uchwalono  ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. nr 229, poz. 2273 z późniejszymi zmianami) , która 
określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie 
wspierania rozwoju obszarów wiejskich.  
NiezaleŜnym dokumentem programowym, w stosunku do SPO pt. „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, jest Plan 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 2006, współfinansowany przez Sekcję Gwarancji 
EAGGF. Działania wdraŜane w ramach obydwu programów są kompatybilne 
i wzajemnie uzupełniają się w ramach nadrzędnego celu jakim jest rozwój obszarów 
wiejskich. PROW 2004-2006 został opracowany z uwzględnieniem przepisów Traktatu 
Akcesyjnego oraz zasad polityk Wspólnoty, regulowanych przez prawo UE. Działania 
realizowane w ramach PROW 2004 – 2006 uwzględniają wymóg zapewnienia 
odpowiednich i przejrzystych procedur administracyjnych, równy status kobiet 
i męŜczyzn,  politykę konkurencji, politykę  ochrony środowiska,  regulacje dotyczące 
zasad zamówień publicznych, polityki  spójności społeczno-gospodarczej, polityki 
zatrudnienia i zgodności z zasadami Wspólnej Polityki Rolnej48/. Uchwalone w ramach 
wdraŜania programu przepisy prawna krajowego  dotyczące  zamówień publicznych, 

                                                
48 Sprawozdanie Roczne z realizacji PROW 2004 – 2006 za rok 2004,  Sprawozdanie Roczne 
z realizacji PROW 2004 – 2006 za rok 2005, Sprawozdanie Roczne z realizacji PROW 2004 – 
2006 za rok 2006 
2  (http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1423&LangId=0) 
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ochrony środowiska,  polityki konkurencji, równego statusu kobiet i męŜczyzn, 
wprowadzające przejrzyste procedury administracyjne miały znaczący wpływ na 
zwiększenie m. in. poziomu  świadomości prawnej, ekologicznej środowisk wiejskich. 
Usprawniły takŜe załatwianie spraw administracyjnych przez urzędników ograniczając 
uznaniowość w ich działaniu. Umiejscowienie PROW 2004-2006 na tle innych polityk UE 
dotyczących obszarów wiejskich przedstawia Rysunek 5.7.1. 

Rysunek 5.7.1. Umiejscowienie PROW na tle innych po lityk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2004 r. zostały uregulowane zasady wdraŜania działań PROW poprzez ustanowienie 
szczegółowych przepisów w prawodawstwie krajowym, określających warunki dla 
beneficjentów, wzory wniosków oraz  innych niezbędnych dokumentów. W kolejnych 
latach (2005, 2006) poddawano je niezbędnym korektom nowelizując krajowe przepisy 
regulujące zasady wdraŜania PROW. W okresie 2004 – 2006 wydano 35 rozporządzeń, 
w tym 23 przez  Radę Ministrów oraz 9 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Wszystkie wymagane przepisy prawa zostały opublikowane takŜe  na stronach 
internetowych MRiRW i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Nowelizowane przepisy, w trakcie wdraŜania PROW, były szeroko udostępniane 
w formie szkoleń, seminariów, audycji radiowych i telewizyjnych, publikacji prasowych 
i internetowych oraz w formie bezpośrednich rozmów ze słuŜbami odpowiedzialnymi za 
wdraŜanie PROW (administracja terenowa, słuŜby doradcze, samorządy terytorialne).Te 
szczegółowe regulacje prawne wprowadzające na szeroką skalę określone przejrzyste 
procedury oraz jednolite wzory dokumentów były swoistym novum, korzystnie 
wpływającym na przestrzeganie procedur administracyjnych. Upowszechniania regulacji 
prawnych, poprzez działalność szkoleniową i wydawniczą na niespotykaną dotychczas 
skalę, było istotnym walorem edukacyjnym społeczności wiejskiej. Powszechna 
znajomość zagadnień związanych z PROW 2004-2006 oraz sposobów pozyskiwania 
pomocy i bieŜące informowanie o jego realizacji przyczyniło się do skutecznej absorpcji 
środków finansowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich. 
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Spośród 20 polityk Unii Europejskiej, działania wdraŜane w ramach PROW 2004 – 2006 
są zgodne z następującymi politykami: z polityką regionalną, polityką rolną, polityką 
konkurencji, polityką zatrudnienia, polityką ochrony środowiska oraz z zasadami 
zamówień publicznych. Zgodność działań PROW 2004-2006 z politykami UE została 
przedstawiona w tab. 5.7.1. 

Tablica 5.7.1. Zgodno ść działań PROW 2004-2006 z politykami Unii Europejskiej *  

Działy polityki 
UE RS1 GN2 ONW3 PRŚ4 ZGR5 DSU6 GP7 PT8 

Polityka 
regionalna 

X X X X X - X - 

Polityka rolna Na uzupełnienie płatności obszarowych 
Polityka 

konkurencji 
ARiMR – przejrzystość procedur związanych z PROW 

Polityka 
zatrudnienia 

X - - X - - - - 

Polityka ochrony 
środowiska 

- - X X X X - - 

Zasady 
zamówień 
publicznych 

- - - - - - - X 

*X -  działania zgodne z daną politykąUE 

 RS1 – renty strukturalne,  GN2 - gospodarstwa niskotowarowe, ONW3 – obszary o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania,  PRS4  – program rolno-środowiskowy, ZGR5 – zalesianie gruntów rolnych, 
DSU6 – dostosowanie do standardów, GP7 – grupy producenckie, PT8 – pomoc techniczna  

Zgodno ść z polityk ą regionaln ą 

Polityka regionalna/strukturalna słuŜy eliminowaniu dysproporcji ekonomicznych, 
społecznych oraz przestrzennych w danym regionie, poprzez promowanie rozwoju 
i przemian strukturalnych w opóźnionych regionach. W PROW 2004-2006, wzmocnienie 
spójności społeczno-gospodarczej i wyrównywanie szans rozwoju obszarów wiejskich 
odbywało się poprzez następujące działania: 

• „Wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania” – które 
ma zapewnić ciągłość rolniczego uŜytkowania ziemi i utrzymanie Ŝywotności 
obszarów wiejskich, co wpłynie na poprawę ich sytuacji w stosunku do 
gospodarstw połoŜonych na terenach o lepszych warunkach do produkcji rolnej. 
Było to pierwsze działanie w ramach PROW uruchomione w 2004 r. W 2005 r. 
został uruchomiony nabór wniosków na kolejne działania poprawiające warunki 
Ŝycia i pracy ludności wiejskiej. 

• „Wspieranie przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt”– promujące systemy produkcji rolniczej zgodne z wymogami ochrony 
środowiska, które ograniczają  intensyfikację  produkcji rolnej. 

• „Zalesianie gruntów rolnych” – które obejmuje uŜytki rolne o niskiej przydatności 
dla produkcji rolnej. 

• „Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych” – mające na celu restrukturyzację 
gospodarstwa o małym potencjale ekonomicznym. 
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• „Renty strukturalne” – które w załoŜeniu mają poprawić strukturę gospodarstw 
rolnych i zwiększyć ich wydajność. 

• „Wsparcie grup producentów rolnych” – obejmujące poprawę zorganizowania 
rynku produktów rolnych (większa podaŜ produktów o jednolitej jakości). 

Realizacja tych działań poprzez wzrost dochodów, w znaczący sposób wsparła 
społeczność wiejską, wpłynęła na poprawę warunków Ŝycia i pracy, co zmniejszyło jej 
dystans w poziomie Ŝycia w stosunku do środowisk miejskich. Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi jako organ zarządzający PROW 2004 – 2006, gwarantuje iŜ nie ma 
moŜliwości nałoŜenia się finansowania poszczególnych działań z róŜnych źródeł. 
Zgodno ść z polityk ą roln ą 

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej realizowane są trzy podstawowe zasady: zasada 
wspólnego rynku, zasada preferencji Wspólnoty i zasada solidarności finansowej. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/1999 pomoc w ramach PROW nie 
obejmuje działań, które są elementem Jednolitego Rynku UE. Jednak, w okresie 
realizacji PROW 2004 – 2006 nastąpiło włączenie polskich rynków rolnych do 
Jednolitego Rynku UE (bez korzystania ze środków w ramach PROW 2004 – 2006), co 
sprzyja rynkowemu ukierunkowaniu produkcji i poprawie konkurencyjności produktów 
rolnych, poprzez spełnianie wymagań acquis communautaire w zakresie standardów 
jakości i bezpieczeństwa Ŝywności. W PROW 2004-2006, zgodnie z art. 
37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 nie ma działań z zakresu tzw. usług 
ogólnych (badania naukowe, doradztwo, marketing, promocja), które nie trafiają 
bezpośrednio do producentów rolnych, a są objęte wsparciem w ramach Wspólnej 
Organizacji Rynków. Zgodnie jednak z decyzją  KE z dnia 1 lipca 2004 r., część środków 
objętych budŜetem PROW została przeznaczona na uzupełnienie płatności 
obszarowych, które zostały wypłacone uprawnionym beneficjentom płatności 
obszarowych. Maksymalna wysokość tego uzupełnienia jest określona w Traktacie 
Akcesyjnym. 

Zgodno ść z polityk ą konkurencji 

Działania wdraŜane w ramach PROW 2004-2006 odpowiadają nie tylko zasadom 
określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1257/1999, ale są równieŜ zgodne z art. 87 
– 89 Traktatu Rzymskiego, które są podstawą polityki konkurencji. Polityka konkurencji 
UE koncentruje się między innymi na monitorowaniu pomocy państwa, która nie moŜe 
prowadzić do pogarszania konkurencji między państwami członkowskimi, w wyniku 
uprzywilejowania np. sektora rolnego. Uchwalono takŜe przepisy prawa krajowego 
regulujące zasady udzielania pomocy przez Państwo w sektorze rolnym oraz 
przetwórstwie rolno-spoŜywczym a pomoc ta ukierunkowana została na podniesienie 
konkurencyjności  zarówno polskiego rolnictwa jaki i przetwórstwa rolno-spoŜywczego 
w szczególności poprzez poprawę standardów sanitarnych, higienicznych i jakościowych 
w produkcji Ŝywności, dostosowanie oferty do potrzeb rynku, jak równieŜ podniesienie 
poziomu technicznego, technologicznego i know-how w sektorze rolnym.  

Zgodno ść z polityk ą zatrudnienia 

Działania realizowane w PROW 2004-2006 są w tym względzie zgodne 
z ustawodawstwem Wspólnotowym i krajowym . Przepisy prawa krajowego wdraŜają 
w tym zakresie dyrektywy UE a takŜe uwzględniają postanowienia konwencji 
międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem. PROW zgodny jest więc 
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z politykami mającymi na celu zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną (co jest takŜe Konstytucyjnie zakazane). Jednym z filarów polityki 
zatrudnienia jest przestrzeganie zasady równouprawnienia kobiet i męŜczyzn. Kryteria 
dostępu do pomocy zostały tak określone by nie dyskryminować i nie uprzywilejowywać  
Ŝadnej z płci a warunkiem udzielenia pomocy jest wyłącznie spełnienie kryteriów jej 
udzielenia. Dodatkowym wsparciem w zakresie niestosowania praktyk 
dyskryminacyjnych są takŜe przepisy prawa pracy, czy teŜ przepisy dotyczące 
zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wsparcie instytucjonalne – Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik 
Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn. NaleŜy podkreślić, Ŝe na etapie 
opracowywania szczegółowych wytycznych PROW włączony został Sekretariat 
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn. Monitoring PROW 
uwzględnia wskaźnik udziału męŜczyzn i kobiet w korzystaniu  z dostępnych dla osób 
indywidualnych działań PROW, z wyjątkiem działania – Pomoc techniczna. 

Wprowadzenie najwyŜszej stawki za przekazywanie gruntów na powiększenie 
gospodarstw rolnikom poniŜej 40 roku Ŝycia, w działaniu „Renty strukturalne”, 
przyczyniało się do generowania nowych miejsc pracy i zatrudniania osób o wyŜszych 
kwalifikacjach. Przy okazji realizacji działania „Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” zatrudniono i przeszkolono wielu 
nowych doradców oraz powstały nowe miejsca pracy lub utrzymano istniejące, związane 
z rozwojem rolnictwa ekologicznego i produkcją lokalnych produktów Ŝywnościowych. 

Zgodno ść z polityk ą ochrony środowiska 

Podstawy polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska są zapisane w Traktacie 
Rzymskim (art. 130 dotyczący ochrony zdrowia ludzkiego). Ponadto tworzą je  zasady 
etyczne (kaŜdy gatunek ma prawo do Ŝycia i do przetrwania) oraz argumenty 
ekonomiczne.  Wspólne standardy w zakresie ochrony środowiska są podstawowym 
warunkiem funkcjonowania rynku Unii. Brak zharmonizowanego prawodawstwa 
w zakresie ochrony środowiska spowodowałoby stan, w którym ci którzy przestrzegają 
wymogów ochrony środowiska, ponosili by koszty powstałe wskutek działalności tych, 
którzy nie podejmują adekwatnych działań. Działania w PROW 2004-2006, 
uwzględniając konieczność harmonizacji prawodawstwa, realizują przede wszystkim 
zasadę zapobiegania skutkom zanieczyszczenia w miejscu jego powstania 
i niedopuszczania do tego, aby przenikały do środowiska. Wprowadzenie, jako elementu 
PROW 2004-2006, wymogów Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej3/49 obowiązującej 
beneficjentów  dwóch działań PROW: „Wspieranie działalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania” i „Wspieranie przedsięwzięć rolno 
środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”,  opartej na prawodawstwie polskim, do 
którego transponowane zostały podstawowe dyrektywy unijne w zakresie ochrony 
środowiska w odniesieniu do obszarów wiejskich, gwarantuje zgodność PROW 
z polityką ochrony środowiska. Działania PROW, w tym zwłaszcza program rolno-
środowiskowy, inicjują w Polsce realizację na obszarach wiejskich celów wyznaczonych 
przez Dyrektywę Siedliskową (92/43/EWG) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory,  a takŜe Dyrektywę Ptasią (79/409/EWG) o ochronie dziko 
Ŝyjących ptaków. Doświadczenia te są istotne z punktu widzenia wpływu rolnictwa na 
kształtowanie agro-ekosystemów w europejskim systemie  ochrony przyrody Natura 

                                                
49  „Zwykła dobra praktyka rolnicza” . 2004, MRiRW 
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2000. Działania PROW wpisują się równieŜ w wymagania Dyrektywy 91/676/EWG  
dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego - potocznie zwana Dyrektywą "azotanową", a takŜe ramowej 
dyrektywy wodnej 2000/60/WE, poprzez wymóg kontrolowania ładunków substancji 
nawozowych trafiających do środowiska wodnego. 

Wspieranie działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” miało na 
celu ułatwienie w dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów UE w zakresie 
środowiska naturalnego, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt. Standardy 
określające warunki produkcji rolnej i ochrony środowiska obowiązujące w UE wymagają 
wprowadzenia w polskich gospodarstwach wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, w celu 
dostosowania do obowiązującego prawa i interesu publicznego. Wsparcie finansowe 
przeznaczane było na pokrycie kosztów dostosowujące infrastrukturę gospodarstwa 
w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt. 
do wymaganych standardów obowiązujących w UE. W ujęciu syntetycznym 
bezpośrednie bądź pośrednie relacje pomiędzy kluczowymi dyrektywami 
środowiskowymi i działaniami PROW przedstawiono w tablicy 5.7.2.  

W większości przypadków działania wdraŜane w ramach PROW 2004-2006 nie 
wymagają przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, stosownie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska. Jedynie, gospodarstwa prowadzące chów  zwierząt w liczbie powyŜej 240 
duŜych jednostek przeliczeniowych (DJP) oraz beneficjenci działania: „Dostosowanie 
gospodarstwa do standardów UE”, prowadzący chów zwierząt w liczbie powyŜej 
50 duŜych jednostek przeliczeniowych (DJP), mają obowiązek sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
24 września 2002 r. Raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany równieŜ 
w przypadku zalesiania powierzchni powyŜej 20 ha (działanie – „Zalesianie gruntów 
rolnych”). 

Tablica 5.7.2. Zbie Ŝność działań PROW z kluczowymi przepisami prawa europejskiego 
w zakresie środowiska  

Dyrektywa RS WGN ONW PR Ś ZGR DSU GPR PT 
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE   x x x x   
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 

  x x     

Dyrektywa 86/278/EWG sprawie ochrony 
środowiska, w szczególności gleby podczas 
stosowania w rolnictwie osadów ściekowych 

  x x     

Dyrektywa Rady 91/676/EWG dotycząca ochrony 
wód przed zanieczyszczeniem powodowanym 
przez azotany ze źródeł rolniczych 

  x x x x   

Dyrektywa Rady 91/414/EWG w sprawie 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
oraz strategii dotyczącej zrównowaŜonego 
wykorzystania pestycydów 

  x x     

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

  x x x    

Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich 
ptaków  

  x x x    

Dyrektywa  75/442/EWG w sprawie odpadów   x x     
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektyw j.w. 

 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 305 

Zgodno ść z zasadami zamówie ń publicznych 

W UE obowiązuje 8 Dyrektyw Rady regulujących problematykę zamówień publicznych, 
które są implementowane do prawa krajowego. Przepisy Prawa zamówień publicznych 
nakładają na zamawiających i wykonawców obowiązek  przestrzegania zasad uczciwej 
konkurencji – i to we wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego - posiadania przez wykonawców niezbędnej  wiedzy i doświadczenia oraz 
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
czy teŜ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.  
Zamawiający obowiązany jest do prowadzenia postępowania z zachowaniem zasady 
równości i jawności. Określone w ustawie procedury eliminują takŜe ewentualny konflikt 
interesów, gwarantują niezaleŜność i obiektywizm instytucji wyłanianych w drodze 
przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań z zakresu pomocy technicznej, 
ewaluacji, tworzenia niezbędnej infrastruktury informatycznej itp.  

Prace związane z realizacją projektów finansowanych z budŜetu PROW, w ramach 
działania: „Pomoc techniczna” były prowadzone z zachowaniem wspólnotowych 
i krajowych zasad przeprowadzania zamówień publicznych, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na pomoc techniczną. Informacje na temat konkursów 
i składania wniosków  były ogłaszane publicznie, w tym na stronach internetowych 
MRiRW oraz ARiMR, wraz z informacją na temat współfinansowania projektów ze 
środków wspólnotowych. 

Wskaźnikiem wkładu PROW 2004-2006 we wdraŜanie acquis communautaire  Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz polityk pokrewnych moŜe być: „liczba działań w PROW 
bezpośrednio związanych z poszczególnymi działami polityki Unii Europejskiej”. 

W podsumowaniu naleŜy stwierdzić, Ŝe procedura przygotowania dokumentów do 
opracowania PROW 2004 – 2006 była zgodna z zapisami Traktatu Akcesyjnego z 2003 
r. oraz legislacją Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej, polityki rolnej, polityki 
konkurencji, polityki zatrudnienia oraz polityki ochrony środowiska. Analiza załoŜeń  jak 
i praktyka realizacji PROW 2004-2006 wskazuje na istotny związek podejmowanych 
działań ze wzmacnianiem polityki regionalnej oraz polityki ochrony środowiska. Spójność 
działań PROW z polityką regionalną oraz ochroną środowiska wyraŜa się zarówno 
w zbieŜności ich celów jak i istotnej alokacji środków finansowych  PROW, 
wspierających zrównowaŜony rozwój obszarów  wiejskich w Polsce. Przystąpienie Polski 
do UE oznacza szansę na rozwijanie konkurencyjnej gospodarski opartej na wiedzy 
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności 
społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską. 

5.8 Ocena systemu zarz ądzania i wdra Ŝania PROW 2004-2006 (Cel 8) 

Rozpoczęcie realizacji PROW 2004-2006 zostało poprzedzone długotrwałymi procesami 
przygotowania i budowy systemu zarządzania i wdraŜania programu. Przygotowania 
przebiegały niemal równolegle w kilku obszarach, wśród których wymienić naleŜy:  

− rozbudowywanie potencjału instytucjonalnego ARiMR, a w tym przygotowanie 
procedur wdroŜeniowych i płatniczych, zapewnienie odpowiedniej do rozległości 
zadań liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników i ich przeszkolenie; 

− utworzenie systemu instytucjonalnego, współpracującego z MRiRW i ARiMR 
w procesie realizacji PROW; 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 306 

− opracowanie i uzgodnienie z Komisją Europejską dokumentu operacyjnego 
PROW 2004-2006; 

− wprowadzenie do krajowego systemu prawnego, nowych regulacji 
uszczegółowiających prawodawstwo unijne; 

− zbudowanie systemu informatycznego, wspomagającego proces obsługi 
beneficjantów;  

− zbudowanie systemu monitorowaniu realizacji programu; 

− prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych beneficjantów, 

− poddanie ARiMR badaniu przed akredytacyjnemu mającemu ocenić stan 
przygotowań do pełnienia funkcji Agencji Płatniczej i spełniania kryteriów 
akredytacji.  

Strukturę instytucji włączonych w proces akredytacji polskiego systemu zarządzania 
i wdraŜania PROW przedstawia Rys. 5.8.1.  

Rysunek 5.8.1. Struktura instytucji wł ączonych w proces akredytacji polskiego systemu 
zarządzania i wdra Ŝania PROW 

Źródło: materiały niepublikowane ARiMR. 

 

PoniŜej opisano główne role i zadania pełnione przez główne elementy składowe 
systemu. 

Organem Zarządzającym dla PROW było MRiRW, które miało za zadanie wypełniać 
następujące, główne funkcje:  

− przygotowanie programu operacyjnego PROW i uzgodnienie go z Komisją 
Europejską; 

− zarządzanie, wdraŜaniem PROW we współpracy z ARiMR i Ministerstwem 
Finansów; 
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− zbieranie danych niezbędnych do monitorowania postępów we wdraŜaniu PROW 
i przekazywanie ich do Komisji Europejskiej; 

− kontrole; 

− przewodniczenie Zespołowi-Komitetowi Monitorującemu PROW i prowadzenie 
jego sekretariatu; 

− udział w zapewnieniu odpowiedniej promocji i informacji na temat PROW; 

− zgłaszanie i uzgadnianie z Komisją Europejską zmian zapisów w PROW oraz 
propozycji realokacji środków pomiędzy działaniami PROW, po zatwierdzeniu 
przez Komitet Monitorujący; 

− przygotowywnie raportów rocznych oraz raportu końcowego i przekazywanie ich 
do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PROW. 

W przypadku działaniu Pomoc techniczna MRiRW pełniło tzw. funkcję delegowaną 
w stosunku do wniosków o pomoc składanych przez ARiMR. 
Z uwagi na fakt, Ŝe w Polsce funkcjonują dwie agencje płatnicze, musiała zostać 
utworzona tzw. Jednostka Koordynująca (JK). JK została umieszczona w strukturze 
organizacyjnej MRiRW i stanowiła kanał łączności z Komisją Europejską.  

ARiMR była odpowiedzialna za zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej, 
które obejmowały: wdraŜanie (w tym przyjmowanie, przetwarzanie, kontrolę 
i zatwierdzanie wniosków o pomoc), obsługę wniosków o płatność, a w tym autoryzację, 
dokonywanie oraz księgowanie płatności, jak równieŜ, jeśli to było konieczne, 
windykację nienaleŜnie wypłaconych środków. Zadaniem Agencji, było takŜe 
monitorowanie realizacji PROW oraz dostarczanie róŜnego rodzaju raportów w ramach 
Systemu Informacji Zarządczej (SIZ), w celu wspomagania procesu zarządzania 
środkami finansowymi PROW.  

Aby jednak pełnić funkcje Agencji Płatniczej oraz realizować wyŜej wymienione zadania 
ARiMR musiała poddać się złoŜonemu i długotrwałemu procesowi akredytacji, którego 
celem było sprawdzenie jej stanu przygotowania do realizacji powierzonych zadań, 
zgodnie z unijnymi i krajowymi kryteriami akredytacji. ARiMR pełniła zadania instytucji 
wdroŜeniowej w odniesieniu do wszystkich działań PROW, natomiast w dwóch 
przypadkach delegowano część funkcji Agencji Płatniczej, tj. do IJHARS (PRŚ - 
rolnictwo ekologiczne) i MRIRW (PT). 

IJHARS pełnił ustawowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi w zakresie rolnictwa 
ekologicznego oraz tzw. funkcję delegowaną w zakresie kontroli na miejscu 
w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego. 

W odniesieniu do PROW Ministerstwo Finansów (MF) pełniło funkcję tzw. władzy 
właściwej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu akredytacji ARiMR i wydanie 
aktu akredytacji, upowaŜniającego do pełnienia funkcji Agencji Płatniczej. W pracach 
tych MF korzystało z usług audytora zewnętrznego.. Na podstawie raportów audytora 
zewnętrznego MF podejmowało decyzje o akredytacji ARiMR w kolejnych obszarach. 
MF było teŜ odpowiedzialne za stałe monitorowanie spełniania przez ARiMR kryteriów 
akredytacji oraz prowadzenie stałego nadzoru nad wydatkowaniem funduszy PROW.  

Funkcję certyfikowania rachunków ARiMR, potwierdzającą poprawność wydatkowania 
środków finansowych PROW powierzono Generalnemu Inspektorowi Kontroli 
Skarbowej. Zadanie to zadanie było realizowane corocznie, przy pomocy 
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zlokalizowanego w strukturze Ministerstwa Finansów Biura ds. Certyfikacji 
i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej. Certyfikat był wystawiany na podstawie 
kontroli prowadzonych zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami audytu, 
zarówno w trakcie, jak i pod koniec kaŜdego roku finansowego. 

Wśród instytucji nie włączonych w proces akredytacji, ale odgrywających znaczącą rolę 
w realizacji PROW na szczególną uwagę zasługują dwie niŜej wymienione. 

Zespół-Komitet Monitorujący PROW pełnił szczególną rolę w systemie instytucjonalnym, 
zapewniając sprawną komunikacje pomiędzy Organem Zarządzającym PROW, 
a Komisją Europejską. Do głównych zadań Komitetu Monitorującego naleŜały: 

− opiniowanie ewentualnych zmian programu; 

− badanie efektów wdraŜania programu, w tym zwłaszcza osiągania celów 
przewidzianych dla poszczególnych działań; 

− opiniowanie rocznych i końcowych raportów z realizacji programu, przed ich 
przekazaniem do Komisji Europejskiej; 

− rozpatrywanie i opiniowanie propozycji zmian w treści decyzji Komisji 
Europejskiej dotyczących finansowania poszczególnych działań realizowanych 
w ramach Planu; 

− opiniowanie realokacji środków rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy 
działaniami w ramach programu. 

Pełniły niezwykle istotną rolę w sferze promocji i informowania o oferowanym przez 
PROW wsparciu, a takŜe we wspomaganiu potencjalnych beneficjantów 
w przygotowywaniu wniosków o pomoc finansową. Rolę tę w największym stopniu 
pełniły ODR i Centrum Doradztwa rolniczego, a takŜe w mniejszym zakresie izby 
rolnicze, pracownie naukowe parków narodowych, jednostki prywatne oraz organizacje 
pozarządowe. 

Programowanie 

PROW 2004-2006 powstawał w dość szybkim tempie, przy stosunkowo małym 
zaangaŜowaniu osobowym w MRiRW, w początkowym okresie tylko 4-5 osób. Z punktu 
widzenia strategicznego waŜniejsze były w tym czasie przygotowania SPO Rolnego, 
dysponującego środkami finansowymi na inwestycje w gospodarstwach, a takŜe stały 
nacisk wywierany na MRiRW przez Ministerstwo Gospodarki, koordynujące prace 
i nadzorujące jej efekty odnośnie programów strukturalnych.  

Istotną przeszkodą w przygotowywaniu PROW było późne przyjmowanie prawodawstwa 
przez UE. Dobrym przykładem moŜe tu być prawo dotyczące, tzw. działań 
towarzyszących, przyjęte dopiero w I kwartale 2004, czyli tuŜ przed wstąpieniem Polski 
do UE. 

W procesie przygotowywania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 
MRiRW nie miało moŜliwości większego wyboru działań i w efekcie znalazły się w nim 
wszystkie moŜliwe działania (przewidziane prawodawstwem UE), włącznie 
z uzupełnieniem płatności bezpośrednich.  

Prowadzone przez MRiRW konsultacje społeczne w poszczególnych województwach, 
pomimo dość duŜego udziału zainteresowanych, spotykały się z ich niewielkim 
merytorycznym odzewem. Pomimo doświadczeń wynikających z programu SAPARD, 
wiedza potencjalnych beneficjantów była ciągle skromna, tak jak i ich przedstawicieli 
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z organizacji społeczno-zawodowych rolników. Z jednej strony ułatwiało to MRiRW na 
szybsze wypracowanie finalnej wersji dokumentu, z drugiej zaś nie zmuszało do 
poszukiwania nowych rozwiązań, czy wprowadzania głębszych modyfikacji. 

Jednocześnie uczestnicy FGI zwracali uwagę, Ŝe fakt przyznania wsparcia duŜej ilości 
beneficjentów rent strukturalnych PROW 2004-2006 przenosi duŜe obciąŜenie 
finansowe na budŜet PROW 2007-2013. Podkreślali równieŜ, Ŝe było to przewidziane na 
etapie programowania.  

W odczuciu pracowników ARiMR (FGI) nie mieli oni większego wpływu na kształt 
PROW, co wynikało ich zdaniem z podziału kompetencji pomiędzy Ministerstwo 
i Agencję. „Agencja otrzymała do wdraŜania „gotowiec” i na tej podstawie oraz kierując 
się sukcesywnie wydawanymi rozporządzeniami krajowymi i unijnymi miała za zadanie 
przygotować się do akredytacji i realizacji programu”. Wydaje się celowym, aby na 
kaŜdym etapie przygotowań zapewniać warunki do ścisłej współpracy tych dwóch 
instytucji, co zapewne minimalizowałoby ilość błędów popełnianych później na etapie 
wdroŜenia. Bolączką podnoszoną przez pracowników ARiMR (FGI) było „…realizowanie 
kilku istotnych procesów równolegle, a więc procedury wdroŜeniowe i płatnicze były 
tworzone wcześniej niŜ pełne regulacje prawne, a ponadto dla większości działań 
konieczną była budowa informatycznego systemu wsparcia, którego kształt zaleŜał od 
ostatecznych regulacji prawnych”. 

Planowanie budŜetu PROW (FGI MRiRW) odbywało się na podstawie prowadzonych 
analiz, prognoz, szacunków, z uwzględnieniem tzw. środków sztywnych, które musiały 
zostać zarezerwowane na pokrycie zobowiązań programu SAPARD oraz na tzw. top-up, 
czyli Uzupełnienie płatności bezpośrednich do poziomu uzgodnionego w Traktacie 
Akcesyjnym.  

Zatrudnienie w MRiRW i ARiMR 

Przygotowanie i wdraŜanie PROW, tak po stronie MRiRW, jak i ARiMR wymagało 
zatrudnienia odpowiedniej do zakresu zadań liczby dobrze przygotowanych zawodowo 
pracowników. Przy realizacji PROW 2004-2006 w latach 2005-2007 w MRiRW było 
zatrudnionych 41 osób. W 2008 r. liczba ta uległa zmniejszeniu do 28 osób, co mogło 
utrudniać finalizację programu. Wynagrodzenia dla wszystkich tych osób były wypłacane 
częściowo lub całkowicie ze środków działania Pomoc techniczna (Tablica 5.8.1.).  

Tablica 5.8.1. Liczna osób zatrudnionych przy wdra Ŝaniu PROW w MRiRW, których 
wynagrodzenie sfinansowane zostało z działania PT 

2005 2006 2007 2008 
41 41 41 28 

Źródło: dane nt. pomocy technicznej z 03 marca 2009 r. przekazane przez MRiRW. 

Analiza danych dotyczących stanu zatrudnienia w ARiMR osób zaangaŜowanych we 
wdraŜanie PROW 2004-20006 nie wykazuje jednoznacznych prawidłowości. Po 
pierwsze wynika to z faktu, Ŝe w biurach powiatowych ARiMR działania PROW były 
wdraŜane równolegle z płatnościami bezpośrednimi. Z tego teŜ względu trudno jest na 
podstawie danych zbiorczych dokonać podziału zatrudnionych na realizujących na 
poziomie biur powiatowych zadania wynikające z PROW i płatności bezpośrednich. 
W przypadku oddziałów regionalnych dane za 2004 rok dotyczą wszystkich 
zatrudnionych, natomiast w przypadku Centrali ARiMR dla 2008 roku obejmują 
wszystkich zatrudnionych związanych z obsługą PROW, bez względu na to jaką część 
czasu pracy im to zajmuje.  
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Pomimo wymienionych trudności moŜna stwierdzić, Ŝe stan zatrudnienia osób 
włączonych w obsługę beneficjentów PROW jest w miarę stabilny, jednakŜe naleŜy 
zaznaczyć Ŝe towarzyszy temu bardzo silna fluktuacja kadr.  
W tym miejscu nasuwa się wniosek pod adresem ARiMR, aby zadbać na przyszłość 
o utrzymanie pewnej jednolitości w prezentowanych dokumentach sprawozdawczych, 
gdyŜ w innym przypadku zagubiony zostanie element porównywalności, tak waŜny dla 
prowadzenia analiz i wyciągania wniosków. 
Względna stabilność poziomu zatrudnienia przy obsłudze PROW zarówno w MRiRW 
i ARiMR pozwala sądzić, Ŝe w obu tych instytucjach osiągnięto poziom zatrudnienia 
wystarczający w stosunku do realizowanych działań. 

Tablica 5.8.2. Zatrudnienie osób zaanga Ŝowanych we wdra Ŝanie PROW w ARiMR w latach 
2004-2008 

Lata 
Pracownicy stali 

w BP 
(średniorocznie) 

Pracownicy 
sezonowi w 

BP 

Pracownicy 
w oddziałach 
regionalnych  

Pracownicy 
w Centrali 

Razem 
bez 

sezonowych 
2004 3 232,51 7 200 1 397,4* 58 4 687,91 
2005 2 868 2 768 212,5 77,5 3 158 
2006 3 643 2 800 274 82 3 999 
2007 3 627       0** 166 60 3 853 
2008 3 627       0 310 273*** 4 210 

* łączne zatrudnienie we wszystkich oddziałach regionalnych ARiMR 
** od kampanii płatności bezpośrednich 2007 zaprzestano zatrudniać w ARiMR pracowników 
sezonowych, 
*** dane obejmują zatrudnienie we wszystkich departamentach związanych z obsługą PROW. 

Źródło: dane ARiMR z corocznych Informacji o realizacji PROW za kolejne lata. 

Istotnym elementem, wzmacniającym kapitał ludzki i wpływającym na sprawność 
działania instytucji odpowiedzialnych za wdraŜanie PROW jest doskonalenie 
zawodowe pracowników. W latach 2005-2007 zrealizowano ze środków z Pomocy 
Technicznej wiele szkoleń i kursów, przyczyniając się tym sposobem do podniesienia 
ich kwalifikacji zawodowych. Z punktu widzenia realizacji PROW szczególne 
znaczenie miało przeszkolenie w ramach projektu zgłoszonego przez MRiRW 
 102 inspektorów jednostek certyfikujących gospodarstwa ekologiczne oraz 
43 doradców rolnośrodowiskowych, pomagających rolnikom przygotować wnioski 
o pomoc w działaniu PRŚ (Tablica 5.8.3.)  

Tablica 5.8.3. Liczba przeszkolonych pracowników MR iRW i innych instytucji, którym 
sfinansowano kursy i szkolenia z PT w latach 2005-2 007 

Tematyka kursu lub szkolenia Liczba przeszkolonych osób 
Kurs językowy 93 
Szkolenia  84 
StaŜ  1 
Studia  26 
Szkolenia dla inspektorów jednostek certyfikujących z 
zakresu rolnictwa ekologicznego 

102 

Szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych 43 
Kurs komputerowy MS Excel i MS Acces  34 

Źródło: dane nt. pomocy technicznej z 03 marca 2009 r. przekazane przez MRiRW. 
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W tym samym okresie, ze środków PT przeszkolono w ARiMR 85 konsultantów 
z oddziałów regionalnych w zakresie naliczania płatności z działania Renty strukturalne 
oraz wykorzystywania do tego celu systemu informatycznego (aplikacji KOM). 
Przeszkolono takŜe 311 kontrolerów, zatrudnionych w biurach powiatowych w zakresie 
naliczania płatności z tytułu RS oraz 30 osób w zakresie kampanii kontrolnej 2005 
w PRŚ i ZGR, przyczyniając się tym sposobem do sprawniejszej obsługi beneficjantów 
tego działania (Tablica 5.8.4.). 

Tablica 5.8.4. Liczba przeszkolonych pracowników AR iMR za środki z PT w latach 2005-
2007 

Temat szkolenia Liczba przeszkolonych 
osób 

Szkolenie dla konsultantów OR z zakresu aplikacji KOM - Renty 
strukturalne. 59 

Szkolenie dla konsultantów OR z zakresu płatności z tytułu rent 
strukturalnych”  26 

Szkolenie z zakresu kampanii kontrolnej 2005 w ramach działania 4 PROW 
„Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt” oraz działania 5 PROW „Zalesianie gruntów rolnych  30 

Szkolenie dla kontrolerów BP z zakresu naliczania płatności z tytułu rent 
strukturalnych  311 

Źródło: dane nt. pomocy technicznej z 03 marca 2009 r. przekazane przez MRiRW. 

Pewnym aspektem oceny systemu zarządzania i wdraŜania PROW 2004-2006 jest 
ocena skuteczności kampanii informacyjnej i promocji programu. Tablica 5.8.5 ilustruje 
stan wiedzy beneficjentów na temat źródeł finansowania realizowanych przez nich 
działań. Wiedza ta była silnie zróŜnicowana. Najlepiej pod tym względem prezentowali 
się beneficjanci GPR wśród, których 80,0% wskazało właściwą odpowiedź. TakŜe duŜy 
odsetek beneficjantów PRŚ, sięgający 64,7% wybrał prawidłową odpowiedź. Na drugim 
biegunie znaleźli się beneficjanci ONW, którzy w najmniejszym stopniu wykazali się 
poprawną wiedzą na ten temat i tylko 37,0% z nich prawidłowo odpowiedziało na 
pytanie. W przypadku WGN, DSU, RS i ZGR ok. połowy pytanych znało prawidłową 
odpowiedź. W przypadku RS i ZGR mogło to wynikać z mylnych skojarzeń z wcześniej 
w Polsce realizowanymi tego typu działaniami, finansowanymi z budŜetu krajowego 
(A.DP.5.1.-2.3.). 

Tablica 4.8.5 Odsetek potencjalnych beneficjantów w g wiedzy na temat źródeł 
finansowania działa ń PROW [w %]  

Jakie to 
źródło? 

Tylko bud Ŝet 
unijny (UE) 

Tylko bud Ŝet 
krajowy 

Współfinansowanie z bud Ŝetu 
unijnego i krajowego Nie wiem   

RS 10,9 0 27,3 61,8  

WGN 23,4 0 34,4 42,2  

PRŚ 19,4 0 51,6 29,0  

ZGR 18,2 1,5 39,4 40,9  

DSU 36,1 0 24,6 39,3  

Źródło: dane z badania PAPI i CATI. 
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W tablicy 4.8.5 pokazano wyniki badania poziomu wiedzy potencjalnych beneficjantów. 
Ich wiedza na temat źródeł finansowania poszczególnych działań PROW okazała się 
znacznie niŜsza niŜ beneficjantów korzystających ze wsparcia z tego programu. Ponad 
połowa ankietowanych potencjalnych beneficjantów PRŚ (51,6%) znała źródło 
finansowania tego działania. W pozostałych działaniach poprawne odpowiedzi znało 
mniej niŜ 40,0% potencjalnych beneficjantów (A.DP.5.1-2.4.). MoŜna z tego 
wnioskować, Ŝe wiedza rolników na ten pogłębia się po uzyskaniu pomocy. 

Proces akredytacji ARiMR  

Uzyskanie akredytacji było kluczowe w kontekście podjęcia decyzji o naborze wniosków, 
w szczególności w warunkach ogromnej presji i oczekiwań na szybkie pozyskanie 
wsparcia finansowego przez beneficjantów. 

DłuŜej trwający niŜ powszechne oczekiwano proces dochodzenia ARiMR do uzyskania 
pełnej akredytacji na obsługę poszczególnych działań spowodował podjęcie decyzji 
o naborze wniosków o pomoc jeszcze przed jej uzyskaniem. Co więcej, w przypadku 
wszystkich działań zbieranie wniosków rozpoczęto przed uzyskaniem pierwszej 
akredytacji cząstkowej. Było to zgodne z prawem, ale nie gwarantowało terminowej 
obsługi beneficjentów. W początkowym okresie realizacji programu, wydłuŜanie procesu 
obsługi beneficjantów było przyczyną nowelizacji rozporządzeń krajowych, w celu 
uniknięcia konsekwencji po stronie Agencji z tytułu dokonywania wypłat po pierwotnie 
wskazanym w rozporządzeniu terminie.  

Poza ONW, wdraŜanym równolegle z płatnościami bezpośrednimi, nie przyśpieszyło to 
obsługi wniosków złoŜonych przez rolników, a ponadto przyczyniło się do powstania 
powaŜnych napięć w relacjach z wnioskodawcami, oczekującymi na szybkie wydawanie 
decyzji administracyjnych i realizację płatności. Pełną akredytację uzyskała ARiMR 
począwszy od 1 stycznia 2006 r., natomiast pierwszy nabór ostatniego z działań został 
uruchomiony juŜ 1 lutego 2005 r., a więc 11 miesięcy wcześniej.  

Tablica 5.8.6 Kalendarz akredytacji, uruchamiania d ziałań i rozpocz ęcia płatno ści z PROW  

L.p. 
Nazwa 

działania 

Data pierwszej 
akredytacji 
cząstkowej* 

Data rozpoczęcia 
naboru wniosków 

Data 
rozpoczęcia 

wypłat 

Ilość dni od daty 
naboru wniosków 

do daty 
rozpoczęcia wypłat 

1. RS 31.08.2004 01.08.2004 16.02.2005 200 
2. WGN 09.09.2005 01.02.2005 22.12.2005 334 
3. ONW 01.05.2004 15.04.2004 21.01.2005 314 
4. PRŚ 28.01.2005 01.09.2004 22.02.2005 175 
5. ZGR 01.03.2005 01.09.2004 31.08.2005 366 
6. DSU 09.09 2005 01.02.2005 27.12.2005 339 
7. GPR 07.03 2005 15.12.2004 16.11.2005 337 
8. PT 01.03.2005 01.10.2004 07.03.2006 514 

*ARiMR uzyskała pełną akredytację na obsługę wszystkich działań PROW począwszy 
od dnia 1 stycznia 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
9 listopada 2006 roku. 

Źródło: rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie akredytacji ARiMR jako Agencji Płatniczej, dane 
monitoringu ARiMR. 

Ogłaszanie naborów w stanie braku gotowości ARiMR do obsługi pełnego procesu, od 
złoŜenia wniosku o pomoc, do dokonania wypłaty, skutkowało w początkowym okresie 
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wdraŜania programu znacznym wydłuŜeniem okresu oczekiwania na płatności, które 
mogły być realizowane dopiero po uzyskaniu pełnej akredytacji dla danego działania.  
Przedstawione w Tablicy 5.8.6 dane wskazują, Ŝe w przypadku większości działań okres 
oczekiwania beneficjantów na płatności po dokonaniu pierwszego naboru wniosków 
przekraczał 300 dni. W przypadku PT było to aŜ 514 dni (C.8-12).  
W przypadku płatności z PROW nie powodowało to większych konsekwencji 
ekonomicznych dla beneficjantów w sensie konieczności wcześniejszego 
zaangaŜowania własnych, bądź poŜyczonych środków finansowych. Mogło mieć to 
jednak konsekwencje w postaci niespłaconych na czas zobowiązań zaciągniętych 
w oparciu zasadne oczekiwanie na wcześniejsze niŜ to miało miejsce w rzeczywistości 
uzyskanie płatności z PROW, czy teŜ utraconych korzyści, wskutek następującego 
w międzyczasie wzrostu cen maszyn rolniczych, czy środków do produkcji rolniczej. 
Tworzyła teŜ niesprzyjającą atmosferę wokół instytucji odpowiedzialnych za wdraŜanie 
PROW50.  
Po uzyskaniu pełnej akredytacji okresy te uległy skróceniu i ARiMR zaczęła znacznie 
sprawniej obsługiwać beneficjentów, czego skutkiem było wydatkowanie na koniec 2007 
roku prawie 98% środków przeznaczonych na PROW 2004-2006.  
Proces sprawnego zarządzania i wdraŜania PROW był uzaleŜniony od dobrej 
współpracy głównych aktorów instytucjonalnych, a w tym takŜe od Zespołu-Komitetu ds. 
Monitorowania PROW 2004-2006. Ze względu na istotę zakresu zadań, podmiotu ten 
odgrywał kluczową rolę w transmisji do Komisji Europejskiej propozycji zmian zapisów 
w Programie, a co jeszcze waŜniejsze, w procesie zarządzania środkami finansowymi 
PROW. Komitet zbierał się nie mniej niŜ dwa razy do roku, a w miarę potrzeb i częściej 
(C.8-4.). 

W niecierpiących zwłoki przypadkach posługiwano się procedurą obiegowego 
przyjmowania uchwał, co znacznie przyśpieszało proces podejmowania decyzji, 
w szczególności odnośnie dokonywania przesunięć środków w budŜecie Programu. 
Dobrą współpracę MRiRW, ARiMR z Komitetem, jak i z innymi instytucjami naleŜy 
wysoko ocenić i uznać, pomimo czasami występujących problemów, jako główny 
czynnik sprawczy, który pozwolił z sukcesem zrealizować Program. 

Na jakość współpracy pomiędzy MRiRW i ARiMR zasadniczy wpływ miały formalne 
spotkania na szczeblu kierownictwa MRiRW i ARiMR odbywające się w trakcie 
posiedzeń tzw. Kierownictwa w MRiRW, które odbywały się z reguły raz w tygodniu, 
gdzie na ogół były dyskutowane problemy związane z realizacją PROW oraz ad hoc 
w miarę pojawiających się problemów, wymagających podejmowania szybkich decyzji 
(A.DP.5.1-1.1.). 

Jeśli chodzi o przepływ informacji i wymianę doświadczeń w ramach ARiMR, w ramach 
złoŜonej, trzy szczeblowej struktury organizacyjnej, oprócz rutynowego wykorzystywania 
do tych celów łączności internetowej, jednym z waŜniejszych narzędzi intensyfikacji 
i standaryzacji tego procesu były spotkania kierownictwa ARiMR z dyrektorami 
oddziałów regionalnych, które odbywały z reguły raz w miesiącu (A.DP.5.1-1.2.).  

                                                
50 W przypadku rent strukturalnych, pomimo przesunięcia terminu wypłat w początkowym okresie 
realizacji programu beneficjanci otrzymywali pierwsza płatność w skumulowanej wysokości, 
naliczanej za okres od daty podjęcia przez ARiMR decyzji o przyznaniu świadczenia do daty 
dokonywania płatności.  
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Wymiana doświadczeń na szczeblu Centrali ARiMR była z kolei transferowana na 
poziom biur powiatowych w trakcie regularnie odbywających się w poszczególnych 
oddziałach regionalnych spotkań z kierownikami biur powiatowych. 

Do oceny procesu wdraŜania PROW posłuŜono się opiniami potencjalnych 
i rzeczywistych beneficjantów wyraŜonych w badaniach PAPI i CATI. Respondentów 
zapytano o ich ocenę ośmiu elementów charakteryzujących proces wdraŜania działań 
PROW. Na pytanie dotyczące oceny warunków dostępu do uczestnictwa w PROW, 
zdecydowana większość beneficjantów odpowiadała, Ŝe ocenia je raczej lub 
zdecydowanie dobrze. NajniŜszy odsetek takich opinii dotyczył DSU i wynosił 73,8%, 
natomiast, aŜ 90,2% takich opinii wyraŜali beneficjenci PRŚ (C.8-10.).  

Znacznie gorzej oceniała grupa kontrolna potencjalnych beneficjantów, jednakŜe 
wniosek ten sformułowano na bardzo małej próbie udzielonych odpowiedzi, gdyŜ ponad 
805 respondentów nie udzieliło jakiejkolwiek odpowiedzi na to pytanie (Tablica 5.8.7).  

Tablica 5.8.7 Ocena warunków dost ępu do uczestnictwa w PROW 

Warunki dostępu do 
uczestnictwa w programie  

brak 
danych 

zdecydowanie 
źle 

raczej 
źle 

raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze TP 

B* 0,6 1,9 12,3 62,6 20 2,6 
1. RS 

PB** 85,5 1,8 7,3 5,5 0 0 

B 0,6 0 10,2 65,6 22,3 1,3 
2. WGN 

PB 84,4 0 0 14,1 1,6 0 

3. ONW B 0 3,9 4,5 77,3 10,4 3,9 

B 0,7 1,3 5,2 74,5 15,7 2,6 
4. PRŚ 

PB 85,5 1,6 6,5 4,8 0 1,6 

B 2 1,3 6,5 68 20,3 2 
5. ZGR 

PB 84,8 0 4,5 10,6 0 0 

B 0 6,4 17,3 60,3 13,5 2,6 
6. DSU 

PB 83,6 1,6 9,8 4,9 0 0 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 

Jeśli chodzi o wydatki, jakie musieli ponieść beneficjenci w związku z aplikowaniem 
o pomoc zdecydowana ich większość oceniła je w kategoriach raczej dobrze 
i zdecydowanie dobrze, co oznaczało, Ŝe traktowali je, jako relatywnie niskie i bardzo 
niskie w relacji do skali wsparcia. W działaniu DSU opinii tego typu było najmniej – 
76,3%, natomiast najwięcej w WG, aŜ 89,2% (C.8-11.).  

W przypadku potencjalnych beneficjantów, przy bardzo duŜym odsetku braku 
odpowiedzi na to pytania większość respondentów odpowiadających takŜe oceniała 
koszty niezbędne do poniesienia w związku ze składaniem wniosku, jako niewysokie 
(Tablica 5.8.8). 
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Tablica 5.8.8 Ocena wysoko ści wydatków, jakie trzeba było ponie ść w zwi ązku składaniem 
wniosków o pomoc z PROW 

Wysokości wydatków, które 
musiał/a Pan/i ponieść 

przygotowując wniosek o 
wsparcie 

 brak 
danych 

zdecydowanie 
źle raczej źle raczej 

dobrze 
zdecydowanie 

dobrze TP 

B* 0,6 0,6 14,8 59,4 18,1 6,5 1. RS 
PB** 85,5 1,8 0 10,9 0 1,8 
B 0,6 0 6,4 67,5 21,7 3,8 2. WGN 
PB 84,4 0 0 15,6 0 0 

3. ONW B 0,6 0,6 13 63 14,3 8,4 
B 0,7 1,3 9,8 62,7 19,6 5,9 4. PRŚ 
PB 85,5 1,6 4,8 6,5 0 1,6 
B 2 2 6,5 63,4 20,9 5,2 5. ZGR 
PB 84,8 0 3 12,1 0 0 
B 1,9 1,3 17,3 63,5 12,8 3,2 6. DSU 
PB 83,6 1,6 3,3 9,8 1,6 0 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 

Bardzo wysokie oceny beneficjentów uzyskała organizacja zbierania wniosków o pomoc, 
ujmowana, jako miejsce, do którego naleŜało dostarczyć wniosek o pomoc, jak równieŜ 
dozwolone sposoby ich dostarczania. Udział beneficjantów wyraŜających opinię raczej 
i zdecydowanie dobrą dla wszystkich działań oscylował wokół 90%, a dla beneficjantów 
PRŚ wynosił aŜ 94,1% (C.8-13.).  

W grupie potencjalnych beneficjantów, którzy udzielili odpowiedzi wskaźnik ten takŜe był 
bardzo wysoki. Na tej podstawie moŜna sformułować wniosek, Ŝe składanie wniosków 
nie nastręczało większym problemów aplikującym o pomoc rolnikom (Tablica 5.8.9). 

Tablica 5.8.9 Ocena miejsca i sposobu składania wni osków o pomoc 

Miejsce i sposób 
składania wniosków  brak 

danych 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze TP 

B* 0,6 2,6 5,8 59,4 29 2,6 1. RS 
PB** 85,5 0 5,5 9,1 0 0 
B 0,6 0 5,1 68,8 24,2 1,3 2. WGN 
PB 84,4 0 0 14,1 1,6 0 

3. ONW B 1,3 0 7,8 73,4 16,9 0,6 
B 0,7 1,3 3,3 77,1 17 0,7 4. PRŚ 
PB 85,5 3,2 0 9,7 0 1,6 
B 2 0 3,3 64,7 29,4 0,7 5. ZGR 
PB 84,8 0 1,5 12,1 1,5 0 
B 0 1,3 7,1 71,2 19,9 0,6 6. DSU 
PB 83,6 0 3,3 13,1 0 0 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 

TakŜe w przypadku pytania dotyczącego terminowości obsługi wniosków przez ARiMR 
opinie beneficjantów są bardzo wysokie oscylujące pomiędzy 80 i 90% wyraŜających się 
raczej dobrze i zdecydowanie dobrze (Tablica 5.8.10) (C.8-5.). 
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Tablica 5.8.10 Ocena przestrzegania terminów obsług i wniosków przez ARiMR  

Przestrzeganie 
terminowości obsługi 

wniosków przez ARiMR 
 brak 

danych 
zdecydowanie 

źle 
raczej 
źle 

raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze TP 

B* 0,6 0,6 7,1 60 29,7 1,9 1. RS 
PB** 85,5 3,6 5,5 5,5 0 0 
B 0,6 1,9 6,4 66,9 22,9 1,3 2. WGN 
PB 84,4 0 0 12,5 3,1 0 

3. ONW B 1,3 1,3 8,4 66,2 19,5 3,2 
B 0,7 3,3 9,8 61,4 19,6 5,2 4. PRŚ 
PB 85,5 1,6 4,8 3,2 1,6 3,2 
B 2 2 6,5 62,1 25,5 2 5. ZGR 
PB 84,8 0 6,1 6,1 1,5 1,5 
B 0 2,6 14,7 59 20,5 3,2 6. DSU 
PB 83,6 0 6,6 9,8 0 0 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 
Źródło: badania PAPI. 

Jeszcze wyŜsze oceny uzyskano w odpowiedzi na pytanie dotyczące przestrzegania 
terminów dokonywania wypłat. NajwyŜsze oceny dotyczyły RS – 94,2% respondentów 
oceniało ten element działalności Agencji jako raczej i zdecydowanie dobrze oraz 90,9% 
w przypadku PRŚ (C.8-5.). 

W kontekście wcześniej wskazanego w Tablicy 5.8.5. długiego okresu oczekiwania na 
uzyskanie płatności w początkowym okresie wdraŜania programu, wynikającego 
z przedłuŜającego w czasie procesu akredytacji ARiMR oceny te są zaskakująco 
wysokie. Wytłumaczeniem moŜe tu być upływ czasu, a takŜe znaczny wzrost 
sprawności ARiMR, jaki nastąpił w ciągu kolejnych lat wdraŜania PROW (Tablica 
5.8.11).  

Tablica 5.8.11 Ocena terminowo ści dokonywania wypłat przez ARiMR 

Przestrzeganie 
terminów dokonywania 

wypłat 

brak 
danych 

zdecydowanie 
źle raczej źle raczej 

dobrze 
zdecydowanie 

dobrze TP 

1. RS 0,6 0,6 3,2 63,9 30,3 1,3 
2. WGN 0,6 3,2 8,3 63,7 23,6 0,6 
3. ONW 0 0 6,5 72,1 18,8 2,6 
4. PRŚ 0,7 3,3 9,2 63,4 20,9 2,6 
5. ZGR 2 0 8,5 62,7 26,1 0,7 
6. DSU 0 0,6 12,8 57,1 27,6 1,9 

Źródło: badania PAPI. 

Kolejnym ocenianym elementem procesu wdroŜeniowego był zakres wymaganej 
dokumentacji. Beneficjanci byli w tym przypadku bardziej surowi w ocenach i mniejszy 
ich odsetek oceniał ten element raczej bądź zdecydowanie dobrze. W Ŝadnym działaniu 
odsetek ten nie przekroczył 80%, a przodowały pod tym względem ONW – 79,8%, WGN 
– 78,9%, powszechnie uznawane, jako działania przyjazne i łatwe w ubieganiu się 
o wsparcie. Na przeciwnym biegunie było DSU, z udziałem tego typu ocen wynoszącym 
72,2% (C.8-6.). W grupie kontrolnej oceny tego elementu takŜe były bardziej 
umiarkowane niŜ w przypadku poprzednich elementów (Tablica 5.8.12). 
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Tablica 5.8.12 Ocena zakresu wymaganej dokumentacji  

Zakres wymaganej 
dokumentacji  brak 

danych 
zdecydowanie 

źle 
raczej 
źle 

raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze TP 

B* 1,3 3,9 20 52,9 20 1,9 1. RS 
PB** 85,5 0 5,5 7,3 0 1,8 
B 0,6 0,6 19,1 64,3 14,6 0,6 2. WGN 
PB 84,4 0 1,6 12,5 1,6 0 

3. ONW B 0,6 2,6 14,3 67,5 12,3 2,6 
B 0,7 5,2 17,6 62,7 13,1 0,7 4. PRŚ 
PB 85,5 3,2 8,1 1,6 0 1,6 
B 2 2,6 19 58,8 14,4 3,3 5. ZGR 
PB 84,8 0 4,5 9,1 1,5 0 
B 1,3 5,8 28,8 49,4 12,8 1,9 6. DSU 
PB 83,6 0 9,8 6,6 0 0 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 

Ocena procedur kontroli na miejscu w opinii beneficjantów była nadspodziewanie 
wysoka. Respondenci, z wyjątkiem ONW, oceniali je na poziomie raczej i zdecydowanie 
dobrze w około 80%. Dla ONW wskaźnik ten był najniŜszy i wynosił 70,1% (C.8-7.). Jak 
więc widać takŜe kontrole na miejscu w gospodarstwach w zdecydowanej większości 
przypadków nie nastręczały rolnikom większych problemów (Tablica 5.8.13). 

Tablica 5.8.13 Ocena procedur kontroli na miejscu w  gospodarstwach 

Procedury kontroli w 
gospodarstwach 

brak 
danych 

zdecydowanie 
źle raczej źle raczej 

dobrze 
zdecydowanie 

dobrze TP 

1. RS 3,2 0,6 4,5 61,9 18,7 11 
2. WGN 0,6 1,3 6,4 64,3 17,8 9,6 
3. ONW 2,6 0 7,1 61 9,1 20,1 
4. PRŚ 1,3 2 7,2 67,3 14,4 7,8 
5. ZGR 2 0 5,2 65,4 16,3 11,1 
6. DSU 1,3 1,3 10,9 59,6 19,9 7,1 

Źródło: badania PAPI. 

Oceny stopnia trudności uzyskania wsparcia z poszczególnych działań PROW były 
w zasadzie wypadkową wcześniej analizowanych opinii odnośnie pozostałych 
elementów, charakteryzujących proces wdroŜeniowy, z wyjątkiem oceny zakresu 
wymaganej dokumentacji. Jest to zrozumiałe, gdyŜ wiele z wymogów wynikających 
wprost z prawodawstwa unijnego bądź krajowego traktowana była przez beneficjantów, 
jako nadmierne wymogi biurokratyczne. We wszystkich działaniach udział opinii 
oceniających moŜliwości uzyskania wsparcia raczej i zdecydowanie dobrze przekraczał 
80%, a w przypadku PRŚ wynosił aŜ 91,1% (C.8-8.). Świadczy to generalnie 
o stosunkowo niskim stopniu trudności w pozyskiwaniu pomocy z PROW (Tablica 
5.8.14)  
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Tablica 5.8.14 Ogólna ocena stopnia trudno ści uzyskania wsparcia z działa ń PROW 

Ogólnie moŜliwość 
pozyskania wsparcia z 

działania (stopień trudności) 
 brak 

danych 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze TP 

B* 1,3 0,6 4,5 65,8 22,6 5,2 1. RS 
PB** 85,5 1,8 5,5 5,5 0 1,8 
B 0,6 0 8,9 65 20,4 5,1 2. WGN 
PB 84,4 0 1,6 14,1 0 0 

3. ONW B 0,6 0,6 5,8 72,1 14,3 6,5 
B 2 0 9,8 68 13,1 7,2 4. PRŚ 
PB 85,5 3,2 3,2 3,2 3,2 1,6 
B 3,3 0 5,2 66,7 20,3 4,6 5. ZGR 
PB 84,8 0 6,1 7,6 1,5 0 
B 0 1,3 14,1 60,9 19,2 4,5 6. DSU 
PB 83,6 1,6 6,6 6,6 1,6 0 

* B – beneficjanci, 
** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI i CATI. 

Kontrole na miejscu u beneficjentów 

W procesie wdraŜania Programu Agencja zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli 
administracyjnych oraz kontroli na miejscu w gospodarstwach beneficjantów pomocy 
z PROW. Te pierwsze przeprowadzane mają charakter formalno-prawny 
i przeprowadzane są na podstawie dostarczanych dokumentów i w zaleŜności od 
działania dokonywane są manualnie bądź teŜ przy wsparciu systemu informatycznego.  

Z punktu widzenia prawidłowości wydatkowania środków publicznych zdecydowanie 
większą rolę odgrywają kontrole na miejscu, pozwalające zweryfikować w terenie 
zadeklarowane w dokumentacji papierowej informacje. Ze względu na liczbę 
beneficjantów kontrole na miejscu stanowiły dla ARiMR ogromne wyzwanie logistyczne.  

Liczba przeprowadzonych kontroli w ramach poszczególnych działań PROW 
uzaleŜniona była od liczby beneficjantów kaŜdego z działań. Łącznie w ramach 
analizowanych działań wykonano ponad 260 000 kontroli na miejscu w gospodarstwach 
beneficjantów PROW, w czym największy udział miało ONW – około 225 tys. 
skontrolowanych gospodarstw, następnym w kolejności działaniu, tj. w PRŚ 
przeprowadzono łącznie około 13 tys. kontroli, a w ramach RS ponad 10 tys. kontroli 
przejmujących gospodarstwa i blisko 9,5 tys. przekazujących gospodarstwo (C.8-1.). 
Szczegółowe dane dla poszczególnych działań przedstawiono w Tablicy 5.8.15. 

We wszystkich działaniach poziom kontroli przekraczał minimalny próg 5% próby 
wytypowanej na zasadzie losowej i analizy ryzyka. W dwóch działaniach, tj. GPR i PT, 
kontrole objęły 100% beneficjantów w pierwszym roku i po 55% w kolejnych latach 
realizacji tych działań (C.8-2).  

Największy odsetek róŜnego rodzaju nieprawidłowości zanotowano w działaniu PRŚ, co 
w szczególności dotyczyło pierwszego okresu wdraŜania programu i głównie dotyczyło 
głównie błędnie zgłoszonej we wniosku o pomoc powierzchni. W latach 2005 i 2006 
poziom nieprawidłowości oscylował wokół 60% skontrolowanych gospodarstw, by 
zmniejszyć się do 16% w roku 2008. Ze względu na fakt, Ŝe w większości przypadków 
nieprawidłowości mieściły się w granicach tolerancji, nie skutkowały one sankcjami 
finansowymi (C.8-3.). 
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Stałym, wysokim poziomem róŜnego rodzaju nieprawidłowości charakteryzowało się 
działanie DSU. Odsetek gospodarstw. Zdecydowana większość przypadków dotyczyła 
wyposaŜenia gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych o 
większej powierzchni lub pojemności niŜ zadeklarowano we wniosku o pomoc. Takie 
postępowanie było szczególnie uzasadnione w sytuacji, gdy producent rolny z uwagi na 
system produkcji jest zmuszony do przechowywania nawozów przez okres dłuŜszy niŜ 4 
czy 6 miesięcy. Powierzchnia lub pojemność przekraczająca zadeklarowany poziom 
była finansowana ze środków własnych beneficjenta. 

Wysoki poziom nieprawidłowości typu powierzchniowego zanotowano takŜe w działaniu 
ZGR. Podobnie jak w PRŚ skala nieprawidłowości uległa zmniejszeniu w kolejnych 
latach, ale w kolejnych latach nadal była dość wysoka - 23% w 2008 r. (C.8-3.). 

Wysoki poziom nieprawidłowości był takŜe typowy dla kontrolowanych beneficjantów PT, 
choć wykazywał znaczne wahania w kolejnych latach, 48% w 2006, 21% w 2007 i 48% 
w 2008 (C.8-3.). Wywiady IDI z beneficjantami PT wskazywały na duŜą uciąŜliwość tego 
działania w sensie zmiany stanowisk pracowników ARiMR w kwestii oceny 
prawidłowości przedkładanych dokumentów i zawartych w nich danych i 
przeciągającego się czasu wydawania ostatecznych decyzji. Koreluje to z wcześniej 
przedstawionymi danymi na temat dni, jakie upłynęły od daty pierwszego naboru 
wniosków do dokonania pierwszych płatności. 

Najmniejszy odsetek nieprawidłowości zanotowano po stronie beneficjantów rent 
strukturalnych, w którym to działaniu oscylował on wokół 1%. Jak się wydaje było 
wynikiem dwustopniowej procedury przyznawania rent oraz bardzo szczegółowego 
zdefiniowania wymogów wobec potencjalnych beneficjentów. Znacznie większy poziom 
nieprawidłowości notowano po stronie przejmujących gospodarstwo od beneficjantów 
rent strukturalnych i wynosił on od 12 do 18,0% badanej populacji (C.8-3.). 

Stosunkowo niewielkie nieprawidłowości występowały teŜ w przypadku beneficjantów 
GPR, jednakŜe niepokojącym jest to, Ŝe systematycznie one wzrastał z 6% w 2005 r. do 
17% badanej próby w 2008 r.. 

Stosunkowo niewielki stopień nieprawidłowości zanotowano w działaniu WGN, ale warto 
tu podkreślić, Ŝe kontrole zostały rozpoczęte począwszy od 2008 r., po złoŜeniu przez 
beneficjanta oświadczenia o spełnieniu zadeklarowanego celu działania. Nasilenie 
kontroli dopiero nastąpi i wtedy będzie moŜna się pokusić o końcowe wnioski (C.8-3.) 
(Tablica 5.8.15). 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe poziom wykrytych nieprawidłowości wydaje się duŜy, 
jednakŜe naleŜy zaznaczyć, Ŝe nieprawidłowości te miały róŜnych charakter i w większości nie 
skutkowały sankcjami. Np. do takich zaliczyć moŜna wybudowanie większych urządzeń do 
przechowywania nawozów naturalnych niŜ zadeklarowane we wniosku, itp. To skłania do 
rekomendacji, Ŝeby w kontekście kolejnych programów prowadzić intensywniejsze akcje 
informacyjne, promocyjne i szkoleniowe wśród potencjalnych beneficjentów i instytucji 
wspomagających ARiMR. Proponuje się takŜe, Ŝeby precyzyjniej określano rodzaj wykrytych 
nieprawidłowości prezentowanych w tabelach monitorowania. Pozwoli to na lepszą 
interpretację wyników kontroli. Koniecznym wydaje się teŜ większe zaangaŜowanie niŜ 
dotychczas instytucji doradztwa rolniczego, a takŜe poświęcenie większych środków z PT na 
szkolenia dla pracowników instytucji wspomagających rolników, w tym przede wszystkim 
ODR, izby rolnicze, jak i organizacje poza rządowe. 
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Tablica 5.8.15 Kontrole na miejscu u beneficjantów PROW przeprowadzone w latach 2004-
2008 

Wyszczególnienie Lata 

Liczba 
gospoda

rstw 
podlegaj
ących 

kontroli 

Poziom 
kontroli 
(w %) 

Liczba 
przeprowa
dzonych 
kontroli 

Liczba 
gospodarstw 

ze 
stwierdzonymi 
nieprawidłowo

ściami 

Odsetek 
gospodarstw 

ze 
stwierdzonymi 
nieprawidłowo
ściami (w %) 

2005 23185 5,61 1308 9 0,7 
2006 52657 5,56 1993 9 0,5 
2007 52652 5,77 3047 12 0,4 

RS- przekazujący 
gospodarstwo 

2008 52356 5,53 2932 41 1,4 
2005 0 0 1408 171 12,0 
2006 0 0 2171 361 17,0 
2007 0 0 3344 509 15,0 

RS – przejmujący 
gospodarstwo 

2008 0 0 3237 575 18,0 
WGN 2008 56262 10,05 2083 153 7,0 

2004** 643198 5,3 34285 3553 10,0 

2005** 709836 5,5 38351 2392 7,0 

2006** 717300 5,8 41866 1978 5,0 

2007** 756305 6,9 52519 9167 17,0 

ONW 

2008** 758766 7,5 56889 10226 18,0 

2004* 3583 6,0 214 13 6,0 
2005*** 27062 5,62 1520 916 60,0 

2006*** 44635 5,63 2515 1476 59,0 
2007** 68847 5,57 4082 472 12,0 

PRŚ 

2008* 67366 5,72 4588 731 16,0 
2005*** 1549 8,0 2961 113 38,0 
2006*** 4860 6,15 7161 318 44,0 
2007** 8403 5,87 4932 90 18,0 

ZGR 

2008* 7802 8,82 12373 288 23,0 
2006 1108 610 55,0 
2007 

72285 5,73 
2107 1188 56,0 

DSU 

2008   779 449 58,0 
2005  100 33 2 6,0 
2006  55 15 1 7,0 
2007  55 156 17 11,0 

GPR 

2008  55 544 9 17,0 
2006  100 23 11 48,0 
2007  55 19 4 21,0 

PT 

2008  55 79 37 47,0 
 
* nieprawidłowości dotyczące zadań w programie 
** nieprawidłowości powierzchniowe 
*** nieprawidłowości powierzchniowe, nieprawidłowości dotyczące zadań w programie oraz nieprawidłowości 
nieskutkuj ące sankcjami  
1 liczba skontrolowanych kompleksów leśnych 
2 liczba skontrolowanych beneficjentów 
3 liczba skontrolowanych spraw zalesieniowych 
4 liczba skontrolowanych grup producentów rolnych 
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Źródła informacji o ofercie wsparcia z PROW 2004-200 6, z jakich korzystali potencjalni i 
rzeczywi ści beneficjanci  
Badania PAPI i CATI przeprowadzone z rzeczywistymi i potencjalnymi beneficjantami PROW 
wyraźnie wskazały na cztery, najczęściej wykorzystywane źródła informacji o moŜliwościach 
pozyskania wsparcia z PROW, a mianowicie:  

• radio, TV i prasa, 
• Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 
• ARiMR, 
• rodzina i sąsiedzi.  

Tablica 5.8.16 Źródła informacji o mo Ŝliwo ściach uzyskania wsparcia w ramach PROW 
2004-2006, z jakich korzystali beneficjanci i poten cjalni beneficjanci  

Źródło 
obecne 

informacji 
 Broszury 

i ulotki 

Rodzina, 
sąsiedzi i 
znajomi 

Radio, 
TV i 

prasa 

ARiMR 
(biuro, 

infolinia, 
Internet) 

Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego 

(ODR) 

Strona 
internetowa 

MRiRW 

Urząd 
gminy lub 
powiatowy 

Organizacje 
i związki 

zawodowe 
rolników 

Prywatna 
firma 

doradcza 
Inne 

B* 32,3 43,9 60,6 43,2 55,5 4,5 25,2 5,8 2,6 1,3 
1. RS 

PB** 25,5 56,4 58,2 27,3 41,8 5,5 30,9 3,6 1,8 0 

B 25,5 42,7 64,3 35,7 63,1 6,4 38,9 2,5 1,9 0,6 
2. WGN 

PB 32,8 48,4 68,8 31,3 42,2 7,8 21,9 0 0 0 

3. ONW B 31,8 51,3 66,9 38,3 48,7 9,1 44,8 8,4 5,2 1,9 

B 31,4 48,4 67,7 37,3 73,9 11,1 32,7 4,6 5,2 2,0 
4. PRŚ 

PB 35,5 48,4 54,2 33,9 40,3 8,1 33,9 3,2 0 0 

B 28,1 37,9 62,1 42,5 51,6 14,4 29,4 4,6 2,6 0 
5. ZGN 

PB 30,3 54,5 57,6 33,3 45,5 1,5 30,3 4,5 0 0 

B 41,0 46,2 61,5 50,0 76,3 15,4 35,3 14,1 12,8 1,3 
6. DSU 

PB 29,5 68,9 65,6 42,6 60,7 11,5 41,0 9,8 9,8 0 

7. GPR B 65 7,5 27,5 62,5  57,5 60 17,5 10 7,5  

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI i CATI. 

W zaleŜności od działania kolejność preferowanych przez beneficjantów źródeł informacji 
ulegała niewielkim zmianom. Nieco mniejszą popularnością cieszyły się broszury i ulotki oraz 
informacje pozyskiwane z urzędów gminnych i powiatowych.  
Od tej zasady odstawali beneficjanci działania GPR, którzy w znacznie większym stopniu niŜ 
beneficjanci innych działań korzystali z wiedzy przekazywanej w formie broszur i ulotek, a takŜe 
czerpanej z ARiMR i strony internetowej MRiRW. 
W ocenie tej bardzo słabo wypadają MRiRW i organizacje i związki zawodowe rolników, 
na które padła bardzo mała liczba wskazań respondentów (poza grupami producentów 
rolnych). Budzić to musi duŜe zdziwienie, gdyŜ zarówno MRiRW, jak i organizacje 
i związki rolników z istoty rzeczy zorientowane są na prace na rzecz rolników (C.8-16). 
W przypadku MRiRW, które prowadzi akcje informacyjne głównie przy pomocy 
Internetu, ocena taka moŜe wynikać ciągle jeszcze z ograniczonej dostępności tego 
medium, a takŜe z faktu, Ŝe na pytania odpowiadali respondenci w relatywnie starszym 
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wieku, którzy z natury rzeczy mają dystans do korzystania z tego rodzaju sprzętu 
(Tablica 5.8.16). 

Analiza wskazań respondentów odnośnie preferowanych w przyszłości źródeł informacji 
o programach wsparcia dla rolnictwa wskazuje na podtrzymanie wiodącej roli ODR-ów, 
ARiMR oraz radia, TV i prasy, jako głównych źródeł pozyskiwania informacji. Generalnie 
w opinii respondentów preferowane są te same źródła informacji, z których korzystali oni 
odnośnie PROW 2004-2006. MoŜna sądzić, Ŝe beneficjanci przy dokonywaniu wyborów 
na przyszłość kierowali się doświadczeniami z minionego okresu i na tej podstawie 
wskazywali te poŜądane źródła informacji na przyszłość, z których czerpali rzetelne 
i wiarygodne informacje na temat PROW 2004-2006 (C.8-18) (Tablica 5.8.17).  

Tablica 5.8.17 Źródła informacji, z jakich beneficjanci chcieliby k orzysta ć przyszło ści 

Źródło w 
przyszłości  Broszury 

i ulotki 

Rodzina, 
sąsiedzi 
i znajomi 

Radio, 
TV i 

prasa 

ARiMR 
(biuro, 

infolinia, 
Internet) 

Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego 

(ODR) 

Strona 
internetowa 
Ministerstwa 

Rolnictwa 

Urząd 
gminy lub 
powiatowy 

Organizacje 
i związki 

zawodowe 
rolników 

Prywatna 
firma 

doradcza 
Inne 

B 15,5 21,3 47,1 36,1 41,9 9,0 22,6 11,0 7,1 9,0 
1. RS 

PB 21,8 32,7 47,3 30,9 45,5 3,6 32,7 5,5 1,8 1,8 

B 15,9 26,8 45,9 31,2 52,2 13,4 26,1 10,2 8,3 7,0 
2. WGN 

PB 18,8 32,8 53,1 17,2 53,1 10,9 23,4 3,1 1,6 1,6 

3. ONW B 22,1 26,0 42,9 35,1 44,8 8,4 35,1 6,5 4,5 5,2 

B 18,3 28,8 39,2 40,5 64,7 15,0 33,3 13,1 10,5 7,8 
4. PRŚ 

PB 25,8 29,0 48,4 30,6 40,3 12,9 29,0 9,7 1,6 1,6 

B 20,9 17,6 49,7 43,1 42,5 18,3 26,8 6,5 6,5 9,8 
5. ZGR 

PB 22,7 34,8 37,9 39,4 45,5 3,0 19,7 4,5 4,5 0 

B 17,9 22,4 39,7 48,1 58,3 16,0 24,4 9,0 7,1 5,1 
6. DSU 

PB 26,2 36,1 39,3 41,0 55,7 11,5 29,5 6,6 3,3 0 

7. GPR B 37,5 2,5 25,0 62,5 47,5 67,5 10,0 12,5 22,5 17,5 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI i CATI. 

Oceny te w szczególności powinny dawać duŜo do myślenia organizacjom i związkom 
zawodowym rolników, które jak się wydaje zbyt mało wysiłku wkładają w proces 
informowania swoich naturalnych klientów na tematy najbardziej ich interesujące, co 
z drugiej strony moŜe być argumentem uzasadniającym bardzo małe zainteresowanie 
rolników w uczestniczeniu w tego typu strukturach. 

Analiza wyników badań dotyczących oceny jakości i przydatności informacji pozyskiwanych 
z róŜnych źródeł informacji jest w bardzo duŜym stopniu odbiciem preferencji odnośnie źródeł 
informacji, z jakich korzystali i chcieliby korzystać w przyszłości beneficjanci poszczególnych 
działań PROW. Generalnie największy odsetek respondentów, sięgający średnio dla wszystkich 
działań blisko 60%, wskazywał na ODR, jako źródło informacji o działaniach PROW ocenianych 
raczej lub zdecydowanie dobrze pod względem przydatności i jakości, przy czym około 40% 
respondentów nie potrafiło ocenić informacji dostarczanych przez ODR. Jako drugie 
w kolejności pod tym względem źródło informacji wskazywane były radio, TV i prasa, które miały 
nieco mniej raczej dobrych i zdecydowanie dobrych ocen, przy podobnym poziomie 
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niezdecydowanych. Znacznie juŜ wyŜszy udział niezdecydowanych, oscylujący około 60% 
respondentów, charakteryzował beneficjantów oceniających informacje na temat działań PROW 
upowszechniane róŜnymi kanałami przez ARiMR. Stosunkowo duŜą ufność przywiązywali 
beneficjanci do informacji pozyskiwanych od rodziny, sąsiadów i znajomych. To źródło informacji 
plasowało się pod względem przydatności i jakości tuŜ za ARiMR. Na przeciwległym biegunie 
znajdowały się MRiRW, organizacje i związki zawodowe rolników oraz prywatne firmy doradcze. 
W przypadku tych trzech podmiotów przeciętnie dla analizowanych działań ponad 80% 
respondentów nie potrafiło dokonać oceny jakości prezentowanych przez nie informacji. (C.8-
17.). Szczegółowe dane dotyczące tych kwestii zawarte są w Tablicach od 5.8.18 do 5.8.26.  

Tablica 5.8.18 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych z broszur i ulotek 

Broszury i ulotki  trudno 
powiedzieć 

zdecydowanie 
źle 

raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 67,7 1,3 3,9 18,7 8,4 
RS 

PB 74,5 0 12,7 10,9 1,8 

B 76,4 2,5 7,6 10,2 3,2 
WGN 

PB 67,2 1,6 17,2 10,9 3,1 

ONW B 68,8 2,6 3,9 11,7 13,0 

B 68,6 4,6 3,9 12,4 10,5 
PRŚ 

PB 67,7 0 0 22,6 9,7 

B 73,9 1,3 6,5 12,4 5,9 
ZGR 

PB 69,7 1,5 15,2 12,1 1,5 

B 60,9 1,3 5,8 21,2 10,9 
DSU 

PB 70,5 3,3 9,8 11,5 4,9 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 

Tablica 5.8.19 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych od rodziny, s ąsiadów i znajomych  

Rodzina, 
sąsiedzi i 
znajomi 

 trudno 
powiedzieć 

zdecydowanie 
źle raczej źle raczej 

dobrze 
zdecydowanie 

dobrze 

B 56,8 0 5,8 16,1 21,3 
RS 

PB 43,6 1,8 14,5 27,3 12,7 

B 58,6 0,6 7,0 12,1 21,7 
WGN 

PB 51,6 3,1 10,9 18,8 15,6 

ONW B 50,6 2,6 8,4 12,3 26,0 

B 52,9 1,3 8,5 15,7 21,6 
PRŚ 

PB 54,8 1,6 4,8 32,3 6,5 

B 64,1 2,0 5,9 12,4 15,7 
ZGR 

PB 50,0 3,0 9,1 25,8 12,1 

B 55,1 1,3 6,4 19,2 17,9 
DSU 

PB 34,4 3,3 11,5 32,8 18,0 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 
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Tablica 5.8.20 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych z radia, TV i prasy 

Radio, TV i 
prasa  trudno 

powiedzieć 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 40,0 0 5,2 30,3 24,5 
RS 

PB 41,8 3,6 9,1 29,1 16,4 

B 39,5 1,9 6,4 30,6 21,7 
WGN 

PB 31,3 1,6 14,1 37,5 15,6 

ONW B 36,4 3,9 7,1 18,8 33,8 

B 46,4 3,3 4,6 30,1 15,7 
PRŚ 

PB 37,1 0 8,1 38,7 16,1 

B 39,9 0,7 9,2 21,6 28,8 
ZGR 

PB 43,9 1,5 7,6 30,3 16,7 

B 41,7 3,8 7,7 25,6 21,2 
DSU 

PB 37,7 1,6 11,5 29,5 19,7 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Tablica 5.8.21 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych z ARiMR (biura, infolin ia, Internet) 

ARiMR (biuro 
infolinia, Internet)  trudno 

powiedzieć 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 57,4 0,6 1,9 12,3 27,7 
RS 

PB 72,7 0 3,6 14,5 9,1 

B 66,2 0,6 2,5 12,1 18,5 
WGN 

PB 68,8 0 7,8 20,3 3,1 

ONW   61,7 3,2 2,6 13,0 19,5 

B 63,4 0,7 2,0 11,1 22,9 
PRŚ 

PB 71,0 0 8,1 14,5 6,5 

B 57,5 1,3 2,6 10,5 28,1 
ZGR 

PB 69,7 0 9,1 10,6 10,6 

B 51,3 3,8 4,5 11,5 28,8 
DSU 

PB 57,4 4,9 3,3 18,0 16,4 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Tablica 5.8.22 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych z O środków Doradztwa Rolniczego 

Ośrodek doradztwa 
rolniczego 

 trudno 
powiedzieć 

zdecydowanie 
źle 

raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 44,5 0 1,9 14,8 38,7 
RS 

PB 58,2 0 0 23,6 18,2 

B 39,5 0,6 1,3 13,4 45,2 
WGN 

PB 57,8 0 1,6 21,9 18,8 

ONW B 53,9 1,9 1,9 16,2 26,0 

B 27,5 0,7 3,3 17,6 51,0 
PRŚ 

PB 64,5 1,6 0 21,0 12,9 

B 50,3 0 1,3 11,1 37,3 
ZGR 

PB 57,6 0 6,1 16,7 19,7 

B 28,2 1,3 4,5 20,5 45,5 
DSU 

PB 39,3 4,9 4,9 29,5 21,3 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 
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Tablica 5.8.23 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych ze strony internetowej MRiRW  

Strona internetowa 
MRiRW  trudno 

powiedzieć 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 96,1 0,6 0 2,6 0,6 
RS 

PB 94,5 0 0 1,8 3,6 

B 94,3 0 1,3 1,9 2,5 
WGN 

PB 92,2 0 4,7 1,6 1,6 

ONW   90,9 1,3 2,6 3,9 1,3 

B 88,9 0,7 1,3 3,3 5,9 
PRŚ 

PB 93,5 1,6 ,0 3,2 1,6 

B 86,9 0 1,3 3,3 8,5 
ZGR 

PB 98,5 0 0 0 1,5 

B 84,6 2,6 1,9 5,1 5,8 
DSU 

PB 88,5 6,6 0 1,6 3,3 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Tablica 5.8.24 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych w urz ędzie gminy lub powiatowym 

Urząd gminy lub 
powiatowy  trudno 

powiedzieć 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 74,8 0 1,9 11,0 12,3 
RS 

PB 69,1 1,8 3,6 14,5 10,9 

B 63,1 1,9 8,9 11,5 14,6 
WGN 

PB 78,1 0 9,4 7,8 4,7 

ONW B 57,1 1,3 4,5 9,7 27,3 

B 68,0 2,0 3,9 11,8 14,4 
PRŚ 

PB 66,1 4,8 3,2 17,7 8,1 

B 71,9 1,3 2,0 11,1 13,7 
ZGR 

PB 72,7 0 7,6 9,1 10,6 

B 65,4 1,3 7,7 10,3 15,4 
DSU 

PB 59,0 1,6 13,1 11,5 14,8 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 

Tablica 5.8.25 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych z organizacji i zwi ązków 
zawodowych rolników 

Organizacja i związki 
zawodowe rolników  trudno 

powiedzieć 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 94,2 0 1,3 2,6 1,9 
RS 

PB 96,4 0 1,8 0 1,8 

B 97,5 0,6 1,3 0,6 0 WGN 
PB 100,0 0 0 0 0 

ONW   91,6 1,3 3,2 0 3,9 

B 96,1 0,7 0 0,7 2,6 
PRŚ 

PB 96,8 0 0 1,6 1,6 

B 95,4 1,3 1,3 2,0 0 ZGR 
PB 95,5 0 1,5 0 3,0 

DSU B 85,9 3,2 1,3 5,1 4,5 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 
Źródło: badania PAPI. 
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Tablica 5.8.26 Ocena jako ści informacji pozyskiwanych z prywatnych firm dorad czych 

Prywatna firma 
doradcza  trudno 

powiedzieć 
zdecydowanie 

źle raczej źle raczej 
dobrze 

zdecydowanie 
dobrze 

B 98,1 0 0 1,3 0,6 
RS 

PB 98,2 1,8 0 0 0 

B 98,7 0 0 0 1,3 
WGN 

PB 100,0 0 0 0 0 
ONW   94,8 0 1,9 0,6 2,6 

B 95,4 0 0 0,7 3,9 
PRŚ 

PB 100,0 0 0 0 0 

B 98,7 0 0 0,7 0,7 
ZGR 

PB 100,0 0 0 0 0 

B 87,8 6,4 0 2,6 3,2 
DSU 

PB 90,2 9,8 0 0 0 
* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI. 

Wyniki analizy danych dotyczących oceny zakresu merytorycznej informacji o PROW 
zawartych w materiałach z róŜnych źródeł wskazują na wysoką ocenę respondentów. 
W zasadzie oceny raczej i zdecydowanie tak, odnośnie zakresu merytorycznego 
w przypadku wszystkich działań była bliska lub przekraczała 80% wskazań. Świadczy to 
generalnie wysokim poziomie merytorycznym tego typu materiałów (C.8-19.) (Tablica 
5.8.27) 

Tablica 5.8.27 Ocena informacji o PROW 2004-2006 po d wzgl ędem zakresu 
merytorycznego 

Czy informacja była 
wyczerpująca merytorycznie? brak danych zdecydowanie 

nie raczej nie raczej tak zdecydowanie 
tak TP 

RS 1,9 0,6 9,0 68,4 19,4 0,6 

WGN 0 2,5 15,9 60,5 17,8 3,2 

ONW 0 0,6 13,0 70,8 14,9 0,6 

PRŚ 0,7 2,6 13,1 67,3 14,4 2,0 

ZGR 0 3,3 9,2 67,3 19,6 0,7 

DSU 0,7 1,3 13,5 69,2 13,5 2,6 

GPR 0 2,5 15,0 62,5 17,5 2,5 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI i CATI. 

Jeszcze wyŜsze oceny wynikają z analizy danych dotyczących zrozumiałości 
przekazywanych informacji oraz dostępnych materiałów o PROW 2004-2006 dla ich 
odbiorców. W przypadku dwóch działań, tj. ZGR i GPR, udział opinii raczej tak 
i zdecydowanie tak, wskazujących na wysoki poziom zrozumienia przekazywanych 
informacji przekraczał nawet 90% i wynosił odpowiednio: 95,5% i 92,5% (C.8-
20).(Tablica 5.8.28). 
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Tablica 5.8.28 Ocena informacji o PROW 2004-2006 po d wzgl ędem zrozumiało ści odbioru 

Czy informacja była 
zrozumiała w odbiorze? 

brak 
danych 

zdecydowanie 
nie raczej nie raczej tak zdecydowanie 

tak TP 

RS 1,9 0,6 11,6 59,4 23,9 2,6 

WGN 0 1,3 10,2 68,2 17,8 2,5 

ONW 0 0 12,3 67,5 16,2 3,9 

PRŚ 0,7 0,7 8,5 66,0 20,9 3,3 

ZGR 0 0,7 3,9 68,0 27,5 0 
DSU 0 1,9 14,1 63,5 19,2 1,3 

GPR 0 0 5,0 62,5 30,0 2,5 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI i CATI. 

Bardzo wysoko ocenili respondenci stopień dostępności wszystkich zainteresowanych 
do informacji o PROW. W przypadku wszystkich działań łączny udział odpowiadających 
raczej tak i zdecydowanie tak na pytanie o powszechność dostępności do informacji 
wynosił ponad 80% (C.8-21). Świadczy to o tym, Ŝe praktycznie kaŜdy zainteresowany 
mógł przy odrobinie wysiłku pozyskać niezbędne informacje z wielu źródeł (Tablica 
5.8.29). 

Tablica 5.8.28. Ocena informacji o PROW 2004-2006 p od wzgl ędem dost ępności 

Czy informacja była powszechnie 
dostępna i kaŜdy mógł do niej 

dotrzeć? 

brak 
danych 

zdecydowanie 
nie raczej nie raczej 

tak 
zdecydowanie 

tak TP 

RS 1,9 0 11,0 58,7 24,5 3,9 

WGN 0 1,9 11,5 61,8 21,7 3,2 

ONW 0 0,6 5,8 69,5 17,5 6,5 

PRŚ 0,7 0,7 13,1 59,5 22,2 3,9 

ZGN 0 3,9 6,5 60,1 26,8 2,6 

DSU 0 3,2 14,1 51,3 23,1 8,3 

GPR 0 0 15,0 57,5 25,0 2,5 

* B – beneficjanci, ** BP – potencjalni beneficjanci. 

Źródło: badania PAPI i CATI. 

Ocena systemu monitorowania PROW 2004-2006  

Dobrze zorganizowany system monitoringu finansowego i rzeczowego (fizycznego) jest 
jednym z zasadniczych narzędzi, sprzyjających dobremu zarządzaniu środkami kaŜdego 
programu. System taki powinien zapewniać wiarygodność i porównywalność zbieranych 
danych w całym okresie realizacji programu. 

W przypadku PROW 2004-2006 system monitoringu w ARiMR był swego rodzaju 
hybrydą. W celu zbierania wymaganych informacji odnośnie poszczególnych działań 
posługiwano się bardzo zróŜnicowanymi narzędziami, od w pełni zinformatyzowanych 
(ONW i UPB), poprzez mieszankę rozwiązań systemowych i wsparcia manualnego (RS, 
PRŚ) czy tez praktycznie w pełni manualnie (PT). Do czasu zakończenia realizacji 
PROW 2004-2006 ARiMR nie dysponowała spójnym, zintegrowanym systemem IT, 
pozwalającym szybko pozyskiwać wiarygodne dane, w stałym formacie, umoŜliwiającym 
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dokonywanie analiz i porównań, a takŜe wyciąganie wniosków. Powodowało to wiele 
problemów dla pracowników ARiMR oraz MRiRW na etapie sprawozdawania krajowego, 
jak i do Komisji Europejskiej. Na problemy takie napotkali takŜe wykonawcy niniejszej 
oceny, mając nierzadko do czynienia z niespójnymi danymi, dotyczącymi tych samych 
kategorii danych, na przykład w zaleŜności od układu, w jakim było prezentowane dane 
zagadnienie. Inną niezwykle istotną kwestią dotyczącą monitorowania jest czasem mało 
precyzyjne definiowanie danych zawartych w tabelach, co moŜe stwarzać problemy 
interpretacyjne. Tego typu błędy nie zawaŜyły na wykonaniu budŜetu PROW, natomiast 
mogą mieć duŜy wpływ na błędy, jakie pojawiać się będą w prezentowanych materiałach 
i wyciąganych na ich podstawie wnioskach. 

Wielka liczba beneficjantów obsługiwanych przez ARiMR wymaga zintegrowania 
„…róŜnych systemów informatycznych obsługujących poszczególne działania w jeden, 
spójny system”51. Prace takie są mocno rekomendowane, co znacznie ułatwi 
monitorowanie przyszłych programów, a takŜe zarządzanie pozostającymi w dyspozycji 
środkami finansowymi. 

Wielka liczba beneficjantów obsługiwanych przez ARiMR wymaga zintegrowania 
„…róŜnych systemów informatycznych obsługujących poszczególne działania w jeden, 
spójny system”.52 Prace takie są mocno rekomendowane, co znacznie ułatwi 
monitorowanie przyszłych programów, a takŜe zarządzanie pozostającymi w dyspozycji 
środkami finansowymi. 

Podsumowując, analiza czynników wpływających na sprawność działania systemu 
zarządzania i wdraŜania PROW 2004-2006 wskazuje na fakt, Ŝe dokonany dobór 
instytucji był właściwy i zapewniał coraz sprawniejsze i skuteczniejsze jego 
funkcjonowanie. Jest to zresztą typowe dla takich programów, Ŝe faza wstępna, jeśli w 
szczególności dotyczy działań uruchamianych po raz pierwszy, napotyka na wiele barier 
i trudności wynikających z wielu przyczyn. Wymienić tu moŜna m.in.: opóźnienia 
w stanowieniu prawa, tak unijnego, jak i krajowego, trudności w terminowym 
zbudowaniu systemu informatycznego, trudności w przygotowaniu procedur, 
zapewniających przejrzystość, jak i odpowiednie zabezpieczenie przed nienaleŜnymi 
wypłatami środków finansowych, niedostateczne zasoby ludzkie i nie zawsze adekwatne 
przygotowanie zawodowe, duŜą rotację kadr związaną ze zmianami politycznych 
struktur władzy, brak doświadczeń we współpracy z instytucjami unijnymi i we wdraŜaniu 
programów w tak zaprojektowanych ramach prawnych. To tylko niektóre z waŜniejszych 
przyczyn, które miały wpływ na sprawność działania instytucji włączonych w proces 
dystrybucji środków finansowych z PROW. 

Wymienione powyŜej czynniki miały fundamentalny wpływ na proces akredytacji ARiMR 
jako Agencji Płatniczej, warunkujący z kolei harmonijną obsługę beneficjantów, a przede 
wszystkim uruchomienie płatności z budŜetu PROW.  

W początkowym okresie realizacji PROW występowała silna presja organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, jak i innych gremiów na szybkie uruchomienie 
naborów i szybką wypłatę środków. Bez względu na uwarunkowania formalno-prawne 
oraz istotę i funkcje, jakie pełni Agencja Płatnicza w świetle prawa unijnego i krajowego. 

                                                
51 Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006, 
w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Warszawa, 31 marca 2008 r. 
52 Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006, 
w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007. Warszawa, 31 marca 2008 r. 
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Nie wszyscy w ówczesnym okresie, a jak się wydaje i obecnie, zdają sobie sprawę 
z faktu, Ŝe musi to wiązać się z uprzednim uzyskaniem przez ARiMR akredytacji, jako 
Agencji Płatniczej. Obawa o niewykorzystanie środków oraz dość powszechna krytyka 
zbyt wolnego wdraŜania programu, wynikająca często z braku wiedzy na temat reguł 
rządzących funkcjonowaniem Agencji Płatniczej sprawiało, Ŝe nabór wniosków z zasady 
był ogłaszany zbyt wcześnie w stosunku do faktycznego przygotowania całego systemu 
do terminowej obsługi wniosków o pomoc. 

Szeroka i jak się okazało, skuteczna akcja informacyjna i promocyjna, wykorzystująca 
wysokiej jakości i zrozumiałe w ocenie respondentów materiały, wskazująca na korzyści, 
jakie moŜna uzyskać uczestnicząc w programie, jak równieŜ coraz lepsze rozumienie 
i znajomość zasad programu przez rolników, na co wskazują wyniki badań PAPI i CATI, 
sprawiły, Ŝe PROW został zrealizowany z sukcesem. 

Odnośnie systemu monitorowania PROW w ARiMR rekomenduje się jak najszybsze 
zintegrowanie rozproszonych, róŜnych systemów informatycznych obsługujących 
poszczególne działania w jeden, spójny system. Niechybnie podniesie to wiarygodność 
i jakość wytwarzanych materiałów informacyjnych i sprawozdawczych. 
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6. WNIOSKI 

Wnioski ogólne: 

1. Cele strategiczne PROW 2004–2006, czyli poprawa konkurencyjności 
gospodarki rolno-Ŝywnościowej i zrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich 
w znaczącym stopniu osiągnięto dzięki wydatkowanym funduszom programu. 
W sumie wydatkowano 3 590,6 mln euro, a zatem realizacja sięgnęła 99,95% 
zaplanowanych środków. Jest to bardzo wysoki poziom zwaŜywszy na 
początkowe obawy o wykorzystanie tych środków. 

2. Dzięki elastycznemu reagowaniu na zapotrzebowanie beneficjentów konkretnych 
działań zapewniono wysoką absorpcję środków i wyŜszą skuteczność PROW 
2004–2006. Dokonano w sumie dziesięciu realokacji środków budŜetowych, na 
łączną kwotę 603 083 197,43 euro. Stanowiło to 16,8% kwoty pozostającej 
w dyspozycji programu. Z tego działanie Dostosowanie gospodarstw rolnych do 
standardów UE w największym stopniu przekroczyło zaplanowane wydatki 
(wykonanie budŜetu wyniosło 259,2%) a działanie Wspieranie grup producentów 
rolnych w największym stopniu zostało zmniejszone (25,2% wykonania budŜetu). 

3. Generalnie wpływ PROW 2004–2006 na gospodarkę Polski, chociaŜ był nieduŜy, 
to jednak ogólnie pozytywny. Program przyczynił się do skumulowanego wzrostu 
gospodarczego o ok. 1,4%, zwiększenia dochodów ludności wiejskiej o ok.3,5% 
oraz zwiększenia zatrudnienia ludności wiejskiej o ok. 0,8%, nie powodując przy 
tym presji inflacyjnej, a takŜe stwarzając zachętę do pozostania w bardziej 
wiejsko-rolniczych obszarach Polski. 

4. Z wyników zastosowania modelu RegPOL wynika między innymi, Ŝe najbardziej 
efektywne w generowaniu wzrostu gospodarczego były działania 
w przewaŜającym stopniu inwestycyjne. Najbardziej korzystną relację nakładów 
(środków finansowych przekazanych beneficjentom w ramach działania) do 
korzyści (w postaci uzyskanego dzięki niemu wzrostu gospodarczego) wykazały 
działania Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych (korzyści/koszty=3,29) 
oraz Dostosowanie do standardów UE (korzyści/koszty=2,89). 

5. Regionalny rozkład wsparcia w ramach PROW 2004–2006 wskazuje, Ŝe 
najwięcej środków wydatkowanych w ramach programu trafiło do stosunkowo 
uboŜszych i rolniczo-wiejskich rejonów Polski. Dotyczy to głównie województw 
tzw. „ściany wschodniej”, czyli województw w przewaŜającym stopniu wiejskich i 
rolniczych.  

6. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe PROW 2004–2006 jako program zaledwie 
kilkuletni nie mógł zasadniczo zmienić poziomu populacji wiejskiej, jednak 
przyczyniał się w pewnym stopniu do wzmocnienia procesów jej stabilizacji. 

7. Wpływ PROW 2004–2006 na zatrudnienie na obszarach wiejskich i w szerszej 
skali działów związanych z rolnictwem i wsią był mały, ale pozytywny. Z modelu 
RegPOL wynika, Ŝe największy (skumulowany w latach) wzrost tego zatrudnienia 
miał miejsce w województwie podlaskim (ok. 3.4%), warmińsko-mazurskim (ok. 
2%) i kujawsko-pomorskim (ok. 1.3%). 

8. W okresie realizacji Programu zaobserwowano efekt konwergencji poziomów 
dochodów rolniczych w porównaniu z poziomem dochodów średnio w kraju 
i w działach pozarolniczych.  
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9. PROW 2004–2006 jako całość miał umiarkowany wpływ na proces urynkowienia 
gospodarstw rolnych. Spośród działań PROW 2004–2006 najbardziej 
prorynkowy charakter, miało wspieranie grup producentów rolnych, ze względu 
na poprawę pozycji rynkowej beneficjentów tego działania. Jednak z uwagi na 
niewielkie zainteresowanie GPR jego wpływ na zmiany w ujęciu krajowym był 
niewielki. Drugim działaniem pozytywnie oddziaływującym na proces 
urynkowienia było dostosowanie gospodarstw do standardów UE. Wzrost 
efektywności tych gospodarstw znajduje potwierdzenie nie tylko w danych 
ankietowych, ale w postaci wskaźników FADN, takich jak: wzrost produkcji, 
sprzedaŜy i wydajności pracy. 

10. PROW 2004-2006 poprzez wdroŜenie Programu rolnośrodowiskowego stworzył 
szanse odbudowywania glebowej substancji organicznej, redukcję zagroŜeń 
powodowanych erozją, a takŜe zanieczyszczeniem gleb i ich zagęszczeniem. 

11. Najczęstszą dodatkową formą wsparcia, z której korzystali beneficjenci PROW 
2004–2006 w okresie jego trwania były płatności bezpośrednie. Z kolei 
działaniami, które najczęściej były łączone z innymi formami wsparcia w ramach 
samego PROW 2004–2006 był program Rolnośrodowiskowy oraz wsparcie dla 
ONW. 

12. PROW 2004–2006 wpłynął teŜ na tzw. dźwignię finansową (dodatkowe 
inwestycje niewymagane przez Program, ale uruchomione przez beneficjentów z 
innych źródeł) wzmacniającą efekty Programu. Dodatkowe inwestycje 
finansowane spoza programowych źródeł zadeklarowało 25% beneficjentów 
dostosowania do standardów UE, 23,7% respondentów z grup producenckich, 
13,1% beneficjentów działania rolnośrodowiskowego, 11,5% beneficjentów 
wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych i zaledwie 5,8% beneficjentów 
wsparcia dla ONW i 4,6% beneficjentów zalesiania. Większość tych 
dodatkowych inwestycji finansowano ze środków prywatnych. 

13. Porównując strukturę gospodarstw rolnych w Polsce i strukturę gospodarstw 
kierowanych przez beneficjentów programu PROW 2004–2006, moŜna 
stwierdzić, Ŝe relatywnie częściej z Programu korzystały gospodarstwa średnie 
i większe, a rzadziej takie, których powierzchnia nie przekraczała 5 ha. 

14. PROW wraz z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej pełni rolę 
stabilizatora dochodów producentów rolnych, szczególnie tych małych, 
ograniczając wpływ ryzyka cenowego na zmiany dochodów producentów 
rolnych. W tym kontekście PROW spełnia pozytywną funkcje, jednocześnie 
wkomponowując się w całość polityki rolnej zmierzającej do rozdzielenia 
płatności od produkcji. 

15. Przeprowadzone analizy wskazują, Ŝe PROW przyczynił się do wzrostu 
dochodów ludności rolniczej i wiejskiej. Wskazują na to zarówno wyniki badań 
ankietowych rolników uczestniczących w programie, jak i wyniki statystyki 
publicznej. Biorąc pod uwagę skalę prowadzonej działalności największy wpływ 
na zmiany dochodów jest widoczny w gospodarstwach małych natomiast wraz ze 
wzrostem skali produkcji relatywny wpływ PROW na dochody ulega 
zmniejszeniu. NaleŜy jednak przypomnieć, Ŝe z działań korzystały częściej 
gospodarstwa nieco większe (powyŜej 5 ha). 

16. Na stan środowiska na obszarach wiejskich i strukturę rolnictwa w większym 
stopniu wpływają czynniki demograficzne i ekonomiczne (mechanizmy rynkowe) 
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niŜ PROW 2004–2006, chociaŜ znaczenia tego ostatniego nie moŜna nie 
doceniać. 

17. Realizacja działań w PROW 2004–2006 związanych ze zrównowaŜonym 
rozwojem obszarów wiejskich, stwarza potencjalne warunki do poprawy 
zarządzania środowiskiem i jego ochrony, chociaŜby z powodu przestrzegania 
dobrej praktyki rolniczej na duŜym obszarze oraz stanowi waŜne źródło 
kompensacji przychodów dla rolników, którzy przystąpili do tych działań. Istotną 
wartością tego programu jest powstanie duŜej społeczności producentów 
świadomie świadczących usługi środowiskowe. 

18. NaleŜy uznać, Ŝe w pewnym zakresie programy UE związane z róŜnymi formami 
wsparcia dochodów, w tym PROW, oddziaływały na sytuację na rynku ziemi. 
Poprawa dochodowości rolnictwa spowodowała wzrost cen ziemi rolniczej 
(napędzany równieŜ bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości), co 
w konsekwencji zwiększało niechęć do sprzedaŜy ziemi.  

19. Podobnie jak w wypadku innych programów wsparcia dla rolnictwa, naleŜy 
uznać, Ŝe PROW zwiększał moŜliwości finansowe rolników, co dawało im szansę 
zwiększenia wydatków na zakup produktów i usług związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

20. PROW 2004–2006 został wprowadzony w sposób skuteczny i stosunkowo 
sprawny. Dokonany dobór instytucji był właściwy i zapewniał coraz sprawniejsze 
i skuteczniejsze jego funkcjonowanie w miarę trwania programu. Wyraźnie 
nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności urzędniczych w kwestii wprowadzania 
takich programów w Polsce. 

21. Między działaniami PROW 2004–2006 zachodziła pewna synergia, 
w szczególności chętnie beneficjenci dodatkowo uczestniczyli we wsparciu dla 
ONW. Najbardziej aktywnymi beneficjentami w szukaniu synergii z innymi 
działaniami byli członkowie grup producentów rolnych, beneficjenci programów 
rolnośrodowiskowych i beneficjenci dostosowania do UE. Jednak trudno 
stwierdzić, jakie realne korzyści mogły wynikać z połączenia czasem mało ze 
sobą związanych działań PROW, oprócz tego, Ŝe gospodarstwo zyskało po 
prostu więcej funduszy. Z kolei w pewnym stopniu wystąpiła oczekiwana 
i poŜądana synergia między przejmującymi gospodarstwa młodymi rolnikami 
w ramach działania PROW renty strukturalne a wsparciem ułatwiającym start 
młodym rolnikom w ramach SPO rolnego (15% następców uczestniczyło 
jednocześnie we wsparciu dla młodych rolników). 

22. Ocena uŜyteczności działań PROW (czyli stopnia, w jakim program rozwiązywał 
waŜne problemy) według beneficjentów była średnia – beneficjenci oceniali ją 
między 3,14 (ONW) a 3,46 (WGN) na skali pięciostopniowej (gdzie 1 oznaczało, 
Ŝe w ogóle nie była pomocna, a 5, Ŝe była pomocna w bardzo duŜym stopniu). 
Na to, Ŝe program był pomocny w duŜym i bardzo duŜym stopniu 
w rozwiązywaniu najwaŜniejszych problemów wskazywało 46,5% beneficjentów 
WGN, 46,2% beneficjentów DSU, 45,1% beneficjentów ZGR, 37,5% GPR i lekko 
ponad 30% beneficjentów ONW i PRS. Z kolei biorąc łącznie odpowiedzi 
wskazujące na mały lub Ŝaden stopień uŜyteczności programu, wskazywał na nie 
blisko co piąty beneficjent wsparcia dla ONW (21,4%), podobnie dla działania 
rolnośrodowiskowego (19,6%), a takŜe grup producenckich (17,5%). 
W najmniejszym stopniu pogląd ten podzielali beneficjenci WGN (7%).  
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23. Bardzo pozytywnie naleŜy ocenić zjawisko dźwigni finansowej, tzn. fakt, Ŝe 
PROW uruchomił środki własne rolników, niewymagane przez program. 
Wyraźnie najwięcej takich środków uruchomiło działanie typowo inwestycyjne – 
dostosowanie do standardów UE – a najmniej subsydia obszarowe, ONW 
i zalesiania. Średnio 14% beneficjentów deklarowało takie inwestycje. Biorąc pod 
uwagę relatywnie niską zamoŜność większości rolników uczestniczących 
w programie, naleŜy to ocenić pozytywnie, zwłaszcza, Ŝe znakomita większość 
tych dodatkowych inwestycji pochodziła z oszczędności prywatnych. 

24. Zjawisko straty społecznej było niezwykle trudne do zbadania i ocenienia. 
W przypadku PROW moŜna powiedzieć, Ŝe bez tego programu podjętych 
działań inwestycyjnych byłoby prawdopodobnie o połowę mniej, byłyby one 
w jednej trzeciej przypadków realizowane na mniejsza skalę, a cześć 
realizowano by w dłuŜszym czasie. Jednocześnie trzeba podkreślić, Ŝe 
stosunkowo duŜy odsetek beneficjentów (43%) deklarowała, Ŝe podobne 
działania wykonałaby i bez PROW.  

25. Dzięki róŜnorodności działań ujawniły się pozytywne efekty mnoŜnikowe PROW 
w róŜnych pozarolniczych sektorach gospodarki. Wśród sektorów będących 
największymi beneficjentami są głównie: sektor budowlany, sektor energetyczny, 
kopalnictwo, usługi finansowe, transport i usługi mieszkaniowe. Efekty 
mnoŜnikowe mają wpływ na zatrudnienie w pozarolniczych sektorach 
gospodarki, ale w niewielkim stopniu pokrywają się one z sektorami 
zatrudniającymi ludność wiejską gdyŜ z analiz wynika, Ŝe ludność wiejska 
w największym stopniu poza rolnictwem znajduje zatrudnienie w takich sektorach 
jak przetwórstwo Ŝywnościowe, handel i naprawy, budownictwo, transport, 
administracja państwowa i edukacja. Efekty mnoŜnikowe akurat w tych sektorach 
ujawniły się w niewielkim stopniu. Jedynie ekspansja sektora budowlanego 
i transportowego najbardziej mogła sprzyjać zatrudnieniu pozarolniczemu 
ludności wiejskiej, gdyŜ są to sektory o znaczącym odsetku zatrudnienia ludności 
wiejskiej. 

 

Działanie: Renty strukturalne  

1. Działanie to cieszyło się duŜym zainteresowaniem beneficjentów, co wynikało 
m.in. z łatwych warunków dostępu do tego działania i atrakcyjnej wysokości 
oferowanych rent. W opinii ekspertów, renty te mogłyby być niŜsze i trafić do 
większej liczby beneficjentów. 

2. Wśród ankietowanych beneficjentów działania „Renty strukturalne” jedynie 28% 
badanych stwierdziło, Ŝe przekazaliby swoje gospodarstwa następcom w tym 
samym czasie, nawet gdyby nie było moŜliwości uzyskania renty. Taki wynik 
wskazuje na duŜe znaczenie rent we wcześniejszym przekazywaniu 
gospodarstw następcom. Co więcej, w grupie kontrolnej tylko 18% 
ankietowanych przekazało swoje gospodarstwa następcom. 

3. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe działanie „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” miało znaczenie dla wcześniejszego przekazywania gospodarstw 
przez beneficjentów działania „Renty strukturalne”. W grupie ankietowanych 15% 
następców skorzystało ze wsparcia dla młodych rolników, z tego 8% 
ankietowanych uznała, Ŝe moŜliwość skorzystania z działania „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” miała duŜy lub bardzo duŜy wpływ na wcześniejsze 
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przekazanie gospodarstwa. Biorąc pod uwagę, Ŝe liczba ta stanowi ok. 60% 
wszystkich beneficjentów działania wsparcie dla młodych rolników, moŜna uznać, 
Ŝe była wysoka synergia między tymi oboma działaniami.  

4. W rezultacie działań Programu, przejmowane gospodarstwa trafiały do osób 
młodszych i posiadających lepsze wykształcenie niŜ ich poprzednicy. Odsetek 
rolników przejmujących gospodarstwa i posiadających średnie lub wyŜsze 
wykształcenie wynosił 56%, a więc znacznie powyŜej przeciętnych dla rolnictwa, 
w tym 13% beneficjentów z wyŜszym wykształceniem. 

5. Przed przejęciem gospodarstwa przyszłego rencisty strukturalnego ponad 72% 
gospodarstw stanowiły te poniŜej 5 ha. Natomiast gospodarstwa większe niŜ 
15 ha stanowiły jedynie nieco ponad 12%. Po przejęciu uŜytków rolnych 
od beneficjentów rent strukturalnych odsetek gospodarstw poniŜej 5 ha zmalał do 
20%, zaś tych powyŜej 15 ha wzrósł do ponad 32%. 

6. Biorąc pod uwagę relację pomiędzy średnią wysokością rent strukturalnych 
a świadczeniami emerytalnymi uzyskiwanymi przez rolników korzystających 
z KRUS przejście na rentę było finansowo bardzo korzystne. Rolnicy 
korzystający z rent strukturalnych otrzymywali przeciętnie dwukrotnie wyŜsze 
świadczenia niŜ rolnicy, którzy otrzymywali renty z KRUS. 

7. W przypadku działania „Renty strukturalne”, w świetle wyników badań 
ankietowych, trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu działanie to 
wpłynęło na poprawę wydajności ekonomicznej gospodarstw. 

8. Młodzi rolnicy, którzy przejęli gospodarstwo w ramach „Rent strukturalnych” od 
beneficjentów tego działania mogą intensyfikować produkcję rolniczą 
przyczyniając się do wzrostu presji na środowisko. 

 

Działanie: „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych”  

1. Działanie „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” wdraŜane w ramach 
PROW 2004–2006 jest nadal na etapie realizacji, stąd trudno o ostateczną 
ocenę jego efektywności, skuteczności i trwałości. Dopiero pierwsza grupa 
beneficjentów była zobowiązana do rozliczenia się ze spełnienia celu 
pośredniego, którego realizacja była warunkiem przyznania płatności w 4. i 5. 
roku realizacji działania. Do tej pory nieco ponad 6,3 tys. beneficjentów działania 
nie spełniło warunku pozwalającego na wypłatę 4. płatności. 

2. Z działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” skorzystało łącznie 
157 656 rolników53. Przeprowadzono dwa nabory wniosków. Do końca 2008 r. 
beneficjentom działania WGN wypłacono łącznie ponad 1,3 mld zł. 

3. Wśród beneficjentów największą grupę stanowili właściciele gospodarstw 
o powierzchni 5–10 ha. 

4. Terytorialne rozmieszczenie beneficjentów działania było silnie zróŜnicowane. 
Najwięcej rolników skorzystało ze wsparcia w województwach: lubelskim, 
mazowieckim i świętokrzyskim. Najmniej zaś w województwach lubuskim, 
opolskim, zachodniopomorskim. Ponad 1/3 tej kwoty trafiła do zaledwie dwóch 
województw – lubelskiego i mazowieckiego, gdzie dominują gospodarstwa 

                                                
53 Wg danych ARiMR, stan na koniec 2008 r. 
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stosunkowo małe (2–4 ESU), odpowiadające kryterium dostępu do danego 
działania. 

5. Oceniając działanie wspierania gospodarstw niskotowarowych w kontekście 
urynkowienia to pozytywne deklaracje rolników w róŜnią się od danych FADN. Te 
ostatnie wskazują, Ŝe wydajność pracy i wartość sprzedaŜy zwiększały się, 
chociaŜ w tempie wolniejszym niŜ w gospodarstwach niekorzystających z takiego 
wsparcia.  

 

Działanie: „Wspieranie działalno ści rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW)” 

1. Działanie to absorbowało największą część środków finansowych PROW i miało 
wpływ zarówno na podniesienie Ŝywotności ekonomicznej obszarów wiejskich, 
jak i na poprawę środowiska przyrodniczego na tych obszarach. 

2. W opinii beneficjentów ONW, w 68,8% gospodarstw poziom intensywności 
produkcji nie wzrósł, a w 31,3% nastąpiła dalsza jej ekstensyfikacja. 
Ekstensyfikacja obszarów ONW przy zachowaniu ich rolniczego charakteru 
wyraŜa się takŜe większym udziałem, w porównaniu do średniej krajowej, 
gospodarstw ekologicznych stanowiących 7,8%. Zachowanie tradycyjnych 
elementów krajobrazu takich jak oczka wodne, zadrzewienia i zakrzaczenia 
deklaruje 60% beneficjentów płatności ONW. Zintegrowane metody produkcji 
wprowadza 43% ankietowanych.  

3. Ekstensyfikacja produkcji znajduje odzwierciedlenie w zmniejszeniu poziomu 
nawoŜenia w latach 2004–2006, które deklaruje 41%, które na niezmienionym 
poziomie pozostało w 50,5% gospodarstw, a wzrosło jedynie w 8,5%. 

4. W ocenie blisko połowy ankietowanych beneficjentów płatności ONW, dzięki 
wsparciu, gospodarstwom łatwiej było sprostać normom i ograniczeniom 
obowiązującym w UE czy dotyczącym prowadzonej przez nich działalności 
rolniczej, a jedynie 14% było przeciwnego zdania. 77% ankietowanych 
beneficjentów ONW zamierza kontynuować działalność rolniczą, a zaniechać jej 
16% (reszta nie ma zdania w tej sprawie). 

5. Odsetek beneficjentów wskazujących na to, Ŝe płatności pokrywają straty 
sugeruje, iŜ wyznaczona stawka dopłat w znacznym stopniu odpowiada 
załoŜeniom leŜącym u podstaw kształtowania tego instrumentu wsparcia, gdyŜ 
wyrównuje straty związane z utrudnionymi warunkami funkcjonowania 
gospodarstw połoŜonych na obszarach ONW. 

6. Dzięki wsparciu w ramach ONW poziom urynkowienia, wyraŜany zmianami 
produkcji czy sprzedaŜy tych gospodarstw nie odbiegał w znaczący sposób od 
gospodarstw prowadzących działalność na obszarach o korzystniejszych 
warunkach gospodarowania. 

7. WaŜnym, środowiskowym efektem działania ONW, było wydatne zmniejszenie 
odłogów i ugorów, które na tych obszarach przed 2004 r. było wyŜsze niŜ średnio 
w kraju. 

8. Na obszarach korzystających ze wsparcia ONW produkcja rolnicza ma charakter 
zrównowaŜony, co tworzy warunki zapewniające ciągłość działalności rolniczej, 
jest korzystne dla ochrony róŜnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych. 
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Działanie: „Wspieranie przedsi ęwzięć rolno środowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierz ąt” 

1. Ograniczenie presji na środowisko, w wyniku podejmowanych działań PRŚ 
(podobnie teŜ ONW) chociaŜ nie w pełni skwantyfikowane ilościowo, jest 
widoczne z powodu duŜej powierzchni objętej tymi działaniami i konieczności 
przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej w całym gospodarstwie 
beneficjentów PRŚ i ONW. 

2. Głównym efektem wdroŜenia PRŚ jest ekstensyfikacja rolnictwa (pakiety: 
rolnictwo ekologiczne i zrównowaŜone) i w jej efekcie zmniejszenie presji na 
zasoby środowiska (gleba, wody), a w znacznie mniejszym stopniu ochrona 
cennych siedlisk (zachowanie ekstensywnych łąk i pastwisk). 

3. Mimo rozproszenia terytorialnego pakietów przyrodniczych moŜna oczekiwać, Ŝe 
róŜnorodność biologiczną utrzymano przynajmniej na wyjściowym poziomie, 
aczkolwiek brak na to bezpośrednich dowodów, gdyŜ przed rozpoczęciem 
zabiegów ochronnych nie przeprowadzono inwentaryzacji chronionych zasobów. 

4. Dobrym wskaźnikiem monitorowania wpływu PRŚ na stan ekosystemów 
(rolniczych przestrzeni otwartych, wodnych) są ptaki, z uwagi na łatwą ocenę ich 
liczebności oraz ustandaryzowaną metodykę pomiaru. 

5.  PRŚ przyczynia się pośrednio do wdraŜania rozwoju zrównowaŜonego, ochrony 
środowiska, zachowania walorów krajobrazowych na obszarach wiejskich oraz 
kształtowania świadomości ekologicznej społeczności wiejskiej. 

 

Działanie: „Zalesianie gruntów rolnych”  

1. Lokalizacja zalesień wykonanych w ramach programu w znacznym stopniu 
korelowała z obszarami naraŜonymi na stres wodny, związany z niedoborami 
opadów oraz ograniczoną pojemnością wodną gleb. W skali kraju udział zalesień 
na obszarach z pokrywą gleb naraŜonych na stres wodny wynosi 14,8%.  

2. Zalesienia wykonane w ramach programu spełniały głównie funkcje związane ze 
zmniejszeniem fragmentacji krajobrazu i dolesianiem kompleksów leśnych, 
a takŜe ochroną gleb przed erozją wietrzną i wzmacnianiem korytarzy 
ekologicznych.  

3. Proces zalesień, niezaleŜnie od ich udziału w UR, przebiegał głównie 
w obrębach ewidencyjnych ze sobą sąsiadujących – tworzących stosunkowo 
duŜe kompleksy. 

4. Całkowita ilość węgla zakumulowanego w postaci glebowej materii organicznej 
oraz biomasy drzew, w perspektywie 30 lat wynosi 4 710 234 ton co daje 3,08 
[t/ha/rok] Jest to pula licząca się w bilansie węgla w ekosystemie, posiadająca 
takŜe wymierną wartość w handlu emisjami.  

5. Największy potencjał wiązania węgla mają zalesienia zlokalizowane 
w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim, 
mazowieckim i podkarpackim. Jest to pochodną stosunkowo duŜych powierzchni 
nowych uŜytków leśnych jak równieŜ ich składu gatunkowego. W województwach 
tych występują stosunkowo zwarte enklawy powierzchni o wysokim poziomie 
sekwestracji węgla. Wkład tych zalesień w sekwestracje węgla oraz ich funkcje 
mitygacyjne w odniesieniu do klimatu są warte szerszego upowszechnienia. 
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6. Spodziewany dodatkowy przyrost masy drzewnej uzyskanej w wyniku zalesień, 
zrealizowanych w ramach PROW 2004-2006, w perspektywie 30 lat wynosi 
11455207 m3, co jest równowaŜne przyrostowi 9,59 [m3/ha/rok]. Do województw 
o największej perspektywicznej produkcji masy drzewnej naleŜą warmińsko-
mazurskie, zachodniopomorskie, pomorskie mazowieckie i podkarpackie. 

7. Realizacja działania „Zalesianie gruntów rolnych” moŜe mieć negatywne skutki 
środowiskowe przejawiające się w zmniejszaniu róŜnorodności biologicznej 
charakterystycznej dla ekosystemów otwartych. Dotyczy to hal, polan górskich 
o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, torfowisk śródleśnych, 
muraw kserotermicznych i innych cennych ekosystemów. Podobnie znane jest 
zagroŜenie zalesień dla niektórych gatunków ptaków (np. bociana) ściśle 
związanych z innymi niŜ leśne siedliska. 

 

Działanie: „Dostosowanie gospodarstw do standardów UE”  

1. W chwili przystąpienia Polski do UE poziom standardów w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, poprawy dobrostanu zwierząt oraz higieny był niŜszy niŜ 
w krajach UE-15. Dostosowanie do tych standardów wymagało poniesienia 
wysokich nakładów inwestycyjnych przez gospodarstwa rolne w przyznanych 
okresach przejściowych. Z tego punktu widzenia wybór tego działania do 
realizacji w ramach PROW 2004-2006 był słuszny. 

2. Działanie to cieszyło się duŜą popularnością wśród rolników, co doprowadziło do 
przeznaczenia na ten cel znacznie więcej środków niŜ pierwotnie zakładano 
(w planie wyjściowym). 

3. W ramach działania „Dostosowanie gospodarstw do standardów Unii 
Europejskiej” kwota zrealizowanych płatności sięgnęła 2 437,5 mln zł, z czego 
81% przeznaczono na inwestycje dostosowujące gospodarstwa znajdujące się 
na obszarach ONW typ nizinny. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iŜ 
pozwoliło spełnić na tych terenach wymogi określone w Zwykłej Dobrej Praktyce 
Rolniczej w zakresie przechowywania nawozów naturalnych. 

4. Z działania tego korzystali głównie rolnicy prowadzący większe niŜ przeciętnie 
gospodarstwa rolne, nakierowane na produkcję towarową. Blisko 58% 
przyznanych na to działanie środków skoncentrowanych było w zaledwie trzech 
województwach: wielkopolskim (14 748), mazowieckim (13 694) i kujawsko-
pomorskim (12 868). Jest to bardzo waŜne, iŜ punktu widzenia środowiskowego, 
rejony te charakteryzują się duŜą obsadą zwierząt jak równieŜ znaczącą 
nadwyŜką azotu w bilansie tego składnika, związaną z nawozami naturalnymi. 
Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe koncentracja wyposaŜenia gospodarstw 
rolnych w urządzenia nawozów naturalnych występowania na terenach lokalizacji 
głównych zbiorników wód podziemnych stanowiące zasoby uŜytkowe. Z tego teŜ 
względu odpowiednie przechowywanie nawozów naturalnych w tych regionach 
ma istotne znaczenie dla poprawy oraz zachowania odpowiedniej jakości wód.  

5. Wsparcie przekazane beneficjentom w ramach tego działania pozwoliło na 
realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 2,5 mld zł. AŜ 93% tej kwoty 
stanowiły inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstw rolnych do 
wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych. Blisko 2/3 tych 
środków przeznaczono na wyposaŜenie gospodarstw w kryte zbiorniki na 
gnojówkę. Kolejne 30% stanowiły wydatki na wyposaŜenie lub rozbudowę płyt 
gnojowych. 
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6. WaŜnym elementem wdraŜania działania było takŜe dostosowanie gospodarstw 
rolnych do minimalnych standardów w zakresie produkcji mleka. W efekcie 
dostosowania podmioty te mogły wprowadzać mleko na rynek europejski. 

7. Efektem „Dostosowania gospodarstwa do standardów UE” jest zmniejszenie 
zagroŜeń dla środowiska powodowane ograniczeniem zanieczyszczeń 
punktowych powstających w siedlisku (przechowywanie nawozów naturalnych). 
Z drugiej strony modernizacja gospodarstwa moŜe prowadzić do jego 
powiększania, co moŜe zaburzać równowagę pomiędzy ekonomicznym 
a środowiskowym aspektem rozwoju. 

8. MoŜna uznać, Ŝe w rezultacie realizacji działania nastąpiła modernizacja 
gospodarstw oraz nastąpił w pewnym sensie wzrost ich potencjału 
ekonomicznego, natomiast wg rolników nie miało to większego wpływu na 
sytuację rynkową. Z kolei w świetle danych FADN w gospodarstwach, które 
dokonały inwestycji nastąpił większy wzrost produkcji niŜ w pozostałych, 
poprawiła się produktywność pracy oraz w większym stopniu wzrosła wartość 
sprzedaŜy. W największym stopniu efekty te są widoczne w przypadku 
gospodarstw małych. 

 

Działanie: „Grupy producentów rolnych”  

1. Ze środków PROW 2004–2006 skorzystało ostatecznie 79 grup, które zostały 
zorganizowane i zarejestrowane między 1 maja 2004, a 31 grudnia 2006 r. 
W rzeczywistości powstało, zatem ponad dwa razy mniej grup producentów niŜ 
przewidywano. Przeciętna wysokość wsparcia jednej grupy wyniosła w okresie 
realizacji planu nieco ponad 300 tys. złotych, a przeciętna wysokość wypłaty 
ok. 235 tys. złotych rocznie. 

2. W Polsce daje się zaobserwować wyraźny wzrost dynamiki tworzenia GPR. 
W 2007 r. zostały zarejestrowane 104 GPR, a więc 41% grup powstałych w 
latach 2004-2007. Jedną z przyczyn takiego stanu było zapewne 
upowszechniane wśród potencjalnych beneficjantów tego działania, dobrych 
doświadczeń rolników korzystających ze wsparcia PROW, jak równieŜ korzystne 
zmiany wprowadzane w prawodawstwie krajowym regulującym zasady 
funkcjonowania GPR. 

3. W strukturze funkcjonujących do końca 2007 r. w Polsce GPR zdecydowanie 
dominowały grupy zorientowane na produkcję zbóŜ i oleistych (41%) oraz trzody 
chlewnej (25%). Są to kierunki produkcji rolniczej, które tradycyjnie mają duŜy 
udział w dochodach uzyskiwanych przez rolników. 

4. GPR najsilniej są skoncentrowane na terenach o wysokiej kulturze rolnej oraz 
stosunkowo dobrej strukturze obszarowej. Jednocześnie moŜna stwierdzić, Ŝe są 
to obszary gdzie dominują gospodarstwa towarowe i duŜym stopniu 
wyspecjalizowania produkcji. Województwo wielkopolskie zdecydowanie 
przoduje pod względem liczby grup produkujących trzodę chlewną, 
województwa: dolnośląskie, opolskie, pomorskie i zachodnio-pomorskie mają 
najwięcej grup produkujących zboŜa i oleiste, zaś dolnośląskie produkujących 
drób. 

5. NajwyŜsze przychody netto ze sprzedaŜy uzyskały GPR w woj. kujawsko-
pomorskim (ponad 135 mln zł) oraz w woj. wielkopolskim (ponad 132 mln zł). 
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Najmniejsze przychody netto osiągnęły zaś GPR z woj. podkarpackiego (ponad 
10 mln zł.) oraz woj. lubelskiego (blisko 13 mln zł). 

6. AŜ 93,8% decyzji podjętych w sprawie przyznania płatności dotyczyło grup 
producentów, których siedziba była zlokalizowana na obszarach, połoŜonych 
poza strefami ONW. Z uwagi na fakt, Ŝe tereny ONW stanowią w Polsce ponad 
50% powierzchni uŜytków rolnych, co samo w sobie stawia tych rolników 
w gorszej sytuacji w stosunku do tych, którzy gospodarują poza ONW.  

7. Niemal 72,5% respondentów wyraziło opinię, Ŝe udział w PROW miał średni, 
duŜy lub bardzo duŜy wpływ na obniŜkę kosztów ponoszonych przez grupę 
producentów rolnych. Równocześnie blisko 2/3 rolników uznało, Ŝe program 
przyczynił się do podniesienia cen otrzymywanych za sprzedawane towary oraz 
prowadził do wzrostu wydajności produkcji. 

 

Działanie: „Pomoc techniczna” 

1. Działanie Pomoc techniczna zostało uruchomione najpóźniej z wcześniej 
wymienionych. Było ono przeznaczone na wsparcie instytucji zaangaŜowanych 
w realizację Programu i z tego powodu powinno być uruchomione jako jedno 
z pierwszych. Tymczasem było uruchomione zbyt późno w stosunku do potrzeb 
związanych z realizacją PROW 2004–2006. 

2. Pomimo tego, Ŝe przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy rozpoczęto w tym 
działaniu juŜ 1 października 2004 r., to szczyt aktywności tego działania przypadł 
na lata 2006 i 2007. Kumulacja wydatkowania środków nastąpiła jednak dopiero 
w 2008 r., kiedy to wypłacono około 100,5 mln zł, co stanowiło 92,7% środków 
przeznaczonych na to działanie w budŜecie PROW po 10 realokacjach środków. 
W związku z tym pomoc ta odegrała mniejsza rolę w kontekście wdraŜania 
2004–2006, natomiast w duŜym stopniu została wykorzystana do prowadzenia 
akcji promocyjnych i informacyjnych dotyczących PROW 2007–2013, a takŜe do 
upowszechniania wiedzy związanej z wprowadzaniem tzw. zasady 
współzaleŜności (cross compliance).  

3. Około 60% środków z PT zostało przeznaczone na wsparcie systemu IT 
w ARiMR, z tego głównie na utrzymanie systemu a nie modyfikację narzędzi 
informatycznych słuŜących do monitorowania procesu realizacji PROW 2004–
2006. 

4. Ze schematu I korzystały dwie instytucje, tj. MRiRW i ARiMR. Te dwie instytucje 
były teŜ największym beneficjentem działania „Pomoc techniczna”. ARiMR 
pozyskała ponad 63 mln zł, z czego ponad 90% przeznaczono na utrzymanie 
systemu informatycznego. Pomoc dla MRiRW przekroczyła 16 mln zł i była 
przeznaczona na szeroką paletę projektów, od zakupu sprzętu, poprzez 
działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, ekspertyzy, aŜ do 
sfinansowania dodatkowego, niezbędnego zatrudnienia w tych komórkach 
MRiRW, które były włączone w proces realizacji PROW. 

5. Kolejne pod względem wykorzystania środków z „Pomocy technicznej” były 
instytucje mające wśród swych zadań świadczenie usług doradczych dla 
rolników, a mianowicie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ponad 15 mln zł) 
i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z oddziałami 
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(ponad 5 mln zł), Izby Rolnicze (ponad 3,5 mln zł) oraz Krajowa Rada 
Spółdzielcza (ok. 2,7 mln zł); 

6. Analiza struktury beneficjantów PT wykazuje natomiast, Ŝe w trakcie realizacji 
PROW środki z „Pomocy technicznej” pozyskało tylko 8 ODR i 7 Izb Rolniczych, 
chociaŜ działają one we wszystkich województwach. Przy czym w czterech 
województwach były to jednocześnie ODR i Izby Rolnicze, w czterech tylko ODR, 
w trzech tylko Izby Rolnicze. 

7. W bardzo niewielkim zakresie środki dostępne w ramach „Pomocy Technicznej” 
zostały wykorzystane na działalność ekspercką i analityczną, dokonywaną przez 
placówki naukowe.  

 

Wnioski natury instytucjonalnej i systemowej 

1. W większości działań okres oczekiwania przez beneficjentów na płatności 
przekraczał 300 dni, co naleŜy uznać za zbyt długi (w działaniu „Pomoc 
Techniczna” było to aŜ 514 dni). W wypadku PROW nie powodowało to 
większych konsekwencji ekonomicznych dla beneficjentów w sensie 
konieczności wcześniejszego zaangaŜowania własnych, bądź poŜyczonych 
środków finansowych, lecz mogło mieć konsekwencje w postaci niespłaconych 
na czas zobowiązań zaciągniętych w oparciu o oczekiwane na wcześniejsze 
uzyskanie płatności z PROW, czy teŜ utraconych korzyści, wskutek 
następującego w międzyczasie wzrostu cen maszyn rolniczych, czy środków do 
produkcji rolnej. Tworzyło teŜ niesprzyjającą atmosferę wokół instytucji 
odpowiedzialnych za wdraŜanie PROW, a takŜe budziło niezadowolenie 
beneficjentów. 

2. DuŜa fluktuacja kadr w ARiMR stwarza powaŜne zagroŜenia dla tzw. kultury 
instytucji i znajomości ciągłości historycznej zachodzących w niej procesów. 
Dotyczy to przede wszystkim kontaktów z Komisją Europejską, szczególnie 
w sferze wyjaśniania nieprawidłowości stwierdzanych przez słuŜby unijne 
w trakcie prowadzonych kontroli. Jest to takŜe powaŜne utrudnienie dla 
prowadzonych ewaluacji programu. W wielu wypadkach jest niemoŜliwe dotarcie 
do pracowników Agencji, w przeszłości konstruujących rozwiązania proceduralne 
i narzędzia wdroŜeniowe, którzy mogą kompetentnie komentować i wyraŜać 
opinie dzięki praktycznej wiedzy i doświadczeniu.  

3. Funkcjonujący w ARiMR system monitorowania nadal w zbyt duŜym stopniu 
opiera się na manualnym zbieraniu danych źródłowych na poziomie biur 
powiatowych i oddziałów regionalnych, a takŜe w niektórych obszarach 
w centrali. Powoduje to problemy z szybkim gromadzeniem i wiarygodnością 
zbieranych informacji. Z drugiej strony bogate zasoby baz danych ARiMR nie są 
w pełni wykorzystywane z powodu braku dedykowanych baz danych, jak np. 
”hurtowni danych”, czy funkcjonalności systemu umoŜliwiającej szybkie 
pozyskiwanie informacji z baz danych. Wydobywanie informacji z systemu 
monitoringu przebiega przy pomocy pisana skomplikowanych i czasochłonnych, 
kodów (skryptów) moŜliwych do przygotowania tylko przez wyspecjalizowanych 
pracowników ARiMR. 



Raport Końcowy, Ocena Ex post PROW 2004-2006                  28-05-2009 

 341 

7. REKOMENDACJE 

Rekomendacje zaprezentowane poniŜej wynikają z ocen poszczególnych działań 
i w sformułowane zostały w trakcie prac ewaluacyjnych. 

 

1. RóŜnica między wysokością świadczeń wypłacanych beneficjentom działania 
Renty strukturalne a innych świadczeń emerytalno-rentowych uzyskiwanych 
przez rolników i mieszkańców wsi powinna być mniejsza, co przede wszystkim 
pozwoliłoby na zwiększenie liczby beneficjentów przy tej samej kwocie wsparcia 
i przyspieszyło wymianę pokoleniową. 

2. Działaniu renty strukturalne powinny towarzyszyć działania nastawione na 
przekwalifikowanie i podjęcie innej działalności dla osób odchodzących 
z rolnictw, aby uniknąć ich przechodzenie na całkowitą pomoc budŜetową 
(socjalną); 

3. NaleŜałoby rozwaŜyć moŜliwość elastyczniejszego udzielania wsparcia 
finansowego dla beneficjentów działania „Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych” – np. jednorazowego wypłacenia całości przewidzianej kwoty 
wsparcia zamiast rozdzielenia jej na 5 równych rat. W przypadku wielu 
beneficjentów pozwoliłoby to na realizację bardziej złoŜonych i większych, co do 
skali projektów inwestycyjnych.  

4. Wskazane jest rozwaŜenie przekształcenia działania: „Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych” w bardziej precyzyjnie zaadresowane działanie wspierające 
rozbudowę i modernizację małych gospodarstw. W dotychczasowym kształcie 
był to instrument w zbyt duŜym stopniu zasilający dochody a w zbyt małym 
mobilizujący do wysiłków prorozwojowych; 

5. Środkiem do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa powinien być m.in. 
wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych. W tym przypadku 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić w przyszłości na gospodarstwa o wielkości 
ekonomicznej 8–12 ESU i wspierać ich restrukturyzację w taki sposób, aby 
przekroczyły próg 12 ESU. PoniewaŜ jednak próg Ŝywotności gospodarstwa 
rolnego przesuwa się stopniowo w górę, niezbędne jest takŜe wspieranie 
gospodarstw przekraczających wielkość ekonomiczną 12 ESU. 

6. Przy projektowaniu działań podobnych do Dostosowania do standardów UE 
naleŜy lepiej dostosować wysokość wsparcia do potrzeb jego potencjalnych 
beneficjentów i kosztów realizacji, aby nie miało miejsca zjawisko braku 
zainteresowanych skorzystaniem z pomocy, jak w przypadku schematu tego 
działania odnoszącego się do ferm kur niosek. 

7. Zrewidowaniu powinny ulec kryteria definiowania obszarów ONW, aby bardziej 
precyzyjnie pozwoliły wyłonić ścisły krąg rejonów o faktycznie najtrudniejszych 
warunkach gospodarowania. Ponadto działanie to powiązane powinno być 
z innymi działaniami wspierającymi rozwój gospodarstw rolnych na tych 
obszarach. W badanym okresie działanie to miało głównie neutralny charakter w 
odniesieniu do struktury gospodarstw i ich modernizacji; 

8. Wspieraniu rolnictwa w regionach o niekorzystnych warunkach naturalnych oraz 
w regionach, w których istnieją ograniczenia wynikające z konieczności 
szczególnej ochrony środowiska towarzyszyć powinien program rozwoju 
działalności pozarolniczej, uwzględniający uwarunkowania wynikające ze stanu 
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i potrzeb ochrony środowiska oraz moŜliwości prowadzenia pozarolniczej 
działalności zarobkowej. 

9. Dla usprawnienia wdraŜania programów rolnośrodowiskowych proponujemy 
ustanowienie funkcji konsultantów regionalnych, którzy wspomagaliby w razie 
wątpliwości doradców rolnośrodowiskowych, co do określenia wskazanych 
pakietów w konkretnych warunkach środowiskowych. Funkcje te powinni pełnić 
naukowcy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z głównym celem 
ochrony. 

10. W celu zwiększenia pozytywnych oddziaływań zalesień na gruntach rolnych na 
środowisko moŜna – przy ich planowaniu – w większym stopniu brać pod uwagę 
potrzebę wzmacniania korytarzy ekologicznych i na tych kierunkach preferować 
uzupełniające zalesienia. 

11. W celu dostosowania stawek dotacji (PRŚ) do aktualnych realiów 
ekonomicznych, proponuje się ponowne przekalkulowanie wysokości dotacji do 
działań w oparciu o nowsze dane, która byłaby nie tylko rekompensatą 
potencjalnie utraconych dochodów czy poniesionych kosztów (PRŚ), ale takŜe 
wprowadzenie premii w wysokości ok. 20% będącą zachętę dla rolników. 

12. Aby zgodnie z zapisanymi w programie celami działanie „Pomoc techniczna” 
faktycznie słuŜyła wzmocnieniu instytucji włączonych w proces realizacji PROW 
potrzebne jest jak najszybsze uruchamianie tego działania. Powinno to być 
jednym z priorytetów dla MRiRW i ARiMR. Wtedy PT będzie efektywnie wspierać 
budowę zaplecza instytucjonalnego, informacyjnego i eksperckiego programu. 

13. Instytucja Zarządzająca i Agencja Płatnicza juŜ przed uruchomieniem programu 
powinny zadbać o zdefiniowanie zakresu i formy zbieranych oraz 
prezentowanych informacji w monitoringu. Minimum określa prawodawstwo 
unijne, regulujące kwestie sprawozdawania przez kraje członkowskie do Komisji 
Europejskiej. Kraj członkowski moŜe i powinien rozszerzać zakres zbieranych 
informacji zarówno na potrzeby zarządzania, jak i do celów analitycznych. 
Z punktu widzenia ewaluacji programów jest niezwykle istotnym, aby przez cały 
okres realizacji programu utrzymywać ten sam za zakres, a co waŜniejsze format 
i definicje poszczególnych kategorii. Ze względu na kryterium porównywalności 
jest to fundamentalny warunek dla poprawności prowadzonych analiz 
i formułowania wniosków. 

14. W kontekście programu 2007–2013 jest konieczne wzmocnienie systemu 
monitorowania, gdyŜ jest to jedno z kryteriów akredytacji Agencji Płatniczej. 
Szczególnie moŜna jeszcze usprawnić system IT, aby był bardziej elastyczny 
i szybszy w wydobywaniu informacji na potrzeby analityczne.  

15. Konieczne jest dokonanie zmiany sposobu ewaluacji efektów wsparcia 
publicznego w ramach programów finansowanych przez UE 
i dofinansowywanych ze źródeł krajowych. Ocena efektów (skuteczności 
i efektywności) wydatków Filaru I WPR, SPO i PROW powinna być dokonywana 
łącznie, bowiem nie moŜna wyodrębnić pola i siły oddziaływań kaŜdego z działań 
wchodzących w skład tych programów, np. na dochody rolnicze (czy wiejskie), 
strukturę gospodarstw czy stan środowiska przyrodniczego. Ewaluacja tych 
programów mogłaby dokonywać się przez róŜne zespoły, ale działających 
w porozumieniu i opierając się na uzgodnionych podstawach metodologicznych. 

16. Gruntownemu przeformułowaniu powinna ulec koncepcja rozwiązywania 
problemów gospodarstw najmniejszych. UmoŜliwianie tym gospodarstwom 
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korzystania z transferu dochodów do rolnictwa – zarówno przez płatności 
bezpośrednie, jak i działania PROW (np. ONW, renty strukturalne i wspieranie 
gospodarstw niskotowarowych) – nie będzie opóźniać ich reorientacji zawodowej 
i przekształceń strukturalnych w rolnictwie, jeśli próg dostępu do w/w działań 
wynoszący (1 ha czy 1-4 ESU) zostanie podniesiony. Wtedy korzystanie ze 
środków przeznaczonych na te działania stworzy większą szansę na uzyskanie 
względnie trwałej Ŝywotności ekonomicznej, a opóźni decyzje „wyjścia” 
z rolnictwa. 

17. Aby doprowadzić do szybszego rozwoju sektora rolnego naleŜy w większym 
stopniu powiązać niektóre programy z koniecznością spełnienia określonych 
wymagań, które stymulowałyby wzrost efektywności gospodarowania oraz 
sprzyjałby zmianom strukturalnym. Przykładem takiego rozwiązania byłoby 
wprowadzenie minimalnej powierzchni gospodarstwa powstałego w wyniku 
przekazania na powiększenie, co stymulowałoby większe urynkowienie sektora 
niŜ miało to miejsce w PROW 2004–2006.  

18. Aby zwiększyć efekty rozwojowe programów typu PROW działania powinny mieć 
częściej formę subsydiów inwestycyjnych raczej niŜ transferów bezpośrednich 
czy subsydiów obszarowych. Oczywiście ich formy powinny być na tyle łatwe, 
aby nie stanowiły bariery absorpcji i na tyle szerokie, aby rolnicy sami mogli 
wybierać kierunki inwestycji. 

19. WaŜny jest zakres kosztów kwalifikowanych gdyŜ determinuje sektory, z których 
rolnicy korzystają realizując inwestycje w ramach PROW. Jeśli do sektorów tych 
będą naleŜały te, w których ludność wiejska tradycyjnie najczęściej znajduje 
zatrudnienie poza rolnictwem (tj. przetwórstwo rolno-spoŜywcze, handel 
i uprawy, transport) to za pomocą efektów pośrednich (mnoŜnikowych) to moŜe 
ona skorzystać na wzroście pozarolniczych miejsc pracy na wsi. 

20. Rozmaitość i złoŜoność działań nakierowanych na wspieranie rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich (pochodzących z róŜnych programów) oraz konieczność 
osiągnięcia ich pozytywnej synergii skłania do zreformowania systemu 
doradztwa rolniczego w celu wzmocnienia znaczenia i kompleksowości jego 
oddziaływania. Oddziaływanie to powinno objąć wszystkich beneficjentów 
programów pomocowych finansowanych ze źródeł publicznych; 

21. Aby zwiększyć efektywność działań w PROW naleŜy bardziej skoordynować ich 
zakres. Dotyczy to działań realizujących zbliŜony cel, w szczególności: ONW, 
PRŚ i ZGR. Jednocześnie dla osiągnięcia większej synergii działania powinny 
się bardziej uzupełniać, aby kompleksowo podchodzić do problemów. Na 
przykład dla osób opuszczających gospodarstwa w ramach rent strukturalnych 
powinno być stworzone działanie wspierające przekwalifikowanie osób 
odchodzących z rolnictwa, Ŝeby w konsekwencji znalazły zatrudnienie w sektorze 
pozarolniczym.  

22. PROW nie moŜe rozwiązywać wszystkich problemów środowiskowych sam, 
gdyŜ odnosi się głównie do poziomu gospodarstw i najmniejszych jednostek 
organizacyjnych (gminy). DuŜa część problemów środowiskowych musi być 
rozwiązywany przy pomocy innych środków, takich jak fundusze strukturalne czy 
fundusz  spójności. Niezbędna jest lepsza koordynacja działań w tym zakresie. 

23. Ocena oddziaływania PROW na środowisko jest szczególnie skomplikowanym 
zadaniem nie tylko z powodów metodologicznych, ale równieŜ niejednokrotnie 
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długiego okresu oczekiwania na efekty, których pojawienie się moŜe zaleŜeć od 
innych czynników zewnętrznych o większym wpływie na środowisko niŜ PROW. 
W związku z tym konieczne jest: 

a. przeprowadzenie weryfikacji wskaźników oceny w świetle 
dotychczasowych doświadczeń, 

b. stworzenie kompleksowego bieŜącego systemu zbierania danych do 
podstawowych wskaźników wykorzystywanych do ewaluacji/oceny 
oddziaływania rolnictwa na środowisko, 

c. podniesienie rangi i roli planowania przestrzennego i ścisłe zintegrowanie 
go z celami środowiskowymi, 

d. uwzględnienie jednostek naukowo-badawczych zajmujących się 
problematyką ochrony środowiska przyrodniczego w strukturze 
organizacyjnej Komitetu Monitorującego (jako niezaleŜnych 
profesjonalnych ewaluatorów). 

e. planowaniu przyszłych rozwiązań wspierających spójność krajobrazu 
naleŜy preferencyjnie traktować obszary z mozaiką pól w krajobrazie. 
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Załączniki: 

Załącznik 1. Warto ści liczbowe wska źników do pyta ń i celów ewaluacyjnych 

Załącznik 2. Opis metod i technik badawczych wykorzysta nych w ocenie 

Załącznik 3: Narz ędzia badawcze (ankiety PAPI, CATI, scenariusze wywi adów IDI 
i FGI) 

 

 

 

 

 


