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WPR 2022-2027
Zmiany w porównaniu z obecnym okresem
 Jeden plan strategiczny dla obu filarów
 Objęcie wsparcia bezpośredniego planowaniem wieloletnim wraz ze wszystkimi
konsekwencjami takiego podejścia, tj. w szczególności koniecznością stosowania
wskaźników, przeprowadzania oceny, zaplanowania rocznych produktów oraz
rocznych kwot jednostkowych, rocznych wskaźników rezultatu itd.
 Bardziej ambitne cele w zakresie klimatu i środowiska

Nowa zielona architektura:
I filar: warunkowość i ekoprogramy
II filar: działania klimatyczno-środowiskowe
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Poziom wymagań

Schemat zielonej architektury przyszłej WPR
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Warunkowość

Warunkowość (1)

 Podstawowy, obowiązkowy element nowej zielonej architektury
 Większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne
 Połączenie obecnych wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej
zgodności (w skład której wchodzą normy dobrej kultury rolnej zgodnej z
ochroną środowiska – normy GAEC i podstawowe wymogi w zakresie
zarządzania – wymogi SMR)
 Wzmocnienie obecnych rozwiązań i wprowadzenie nowych
 Baza do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań
(takich jak: ekoprogramy, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne,
płatności RDW i in.).

Warunkowość (2)
Normy GAEC kontynuowane:
 GAEC 1 Utrzymywanie trwałych użytków
zielonych w oparciu o stosunek powierzchni
trwałych użytków zielonych do powierzchni
użytków rolnych

 GAEC 3 Zakaz wypalania rżysk
 GAEC 4 Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych
Zakaz stosowania nawozów azotowych na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych
w odległościach wynoszących co do zasady 5, 10 lub 20 m.

 GAEC 6 Zarządzanie orką, zmniejszające ryzyko degradacji gleby, w tym
uwzględnienie nachylenia terenu
Na gruntach położonych na stokach o nachyleniu powyżej x%:
 na G.O. nie prowadzi się upraw wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku

 nie utrzymuje się ugorów czarnych od jesieni do wiosny (1 listopada – koniec lutego)
 w przypadku uprawy roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę
w międzyrzędziach.

Warunkowość (3)
Nowa norma GAEC:
 GAEC 2 Odpowiednia ochrona terenów podmokłych i torfowisk

[Prace analityczne nad
wyznaczeniem tych obszarów i utworzeniem cyfrowej bazy danych w LPIS – propozycja okresu
przejściowego do 2024 r.]

Zakaz przekształcania i zaorywania trwałych użytków zielonych na ww. obszarach

Normy GAEC wzmocnione:

Fot. J. Korpysz

 GAEC 7 Brak niepokrytej gleby w najbardziej wrażliwym(-ych) okresie(-ach)
[Dotychczas norma obowiązywała tylko na wyznaczonych obszarach wrażliwych]

Na gruntach ornych w okresie 1 XI – 15 II utrzymuje się okrywę ochronną gleby (mulcz, resztki
pożniwne, ściernisko, uprawy ozime, rośliny wieloletnie z okrywą roślinną lub ściółką
w międzyrzędziach)

 GAEC 8 Zmianowanie

[W poprzednim okresie programowania norma dotyczyła 4 podstawowych
gatunków zbóż - usunięta po wprowadzeniu zazielenienia]

Jęczmień, owies, pszenicę, żyto, pszenżyto, rzepak uprawia się na tej samej działce
ewidencyjnej nie dłużej niż 3 lata, kukurydzę - nie dłużej niż 2 lata.

Warunkowość (4)
Normy GAEC wzmocnione c.d.:
 GAEC 9
(I) Minimalny udział UR wykorzystanych na obiekty lub obszary
nieprodukcyjne [Modyfikacja obecnej praktyki EFA – dotychczas dot. gospodarstw pow. 15
ha G.O. Trwają prace nad ustaleniem wymaganego min. poziomu % w gospodarstwach i
dostosowaniem go do warunków regionalnych]

X % UR (w zależności od zróżnicowania regionalnego) przeznacza się na grunty
ugorowane, żywopłoty, pasy zadrzewione, zadrzewienia liniowe, pojedyncze
drzewa, rowy, zagajniki śródpolne, oczka wodne, miedze śródpolne, zagajniki o
krótkiej rotacji, strefy buforowe, pasy gruntów kwalifikujące się do płatności wzdłuż
obrzeży lasu.

(II) Zachowanie charakterystycznych elementów krajobrazu [Kontynuacja]
Obowiązek zachowania drzew - pomników przyrody, oczek wodnych o pow. do 100 m2, rowów
do 2 m szer.

(III) Zakaz przycinania żywopłotów i drzew w okresie wylęgu i chowu ptaków
[Kontynuacja]

Zakaz przycinania żywopłotów i drzew w okresie 15 IV – 31 VII (nie dotyczy drzew owocowych,
wierzb i zagajników o krótkiej rotacji).

Systemy na rzecz klimatu
i środowiska

(ekoprogramy)

Ekoprogramy (2)
Podejście
powszechne, ale
stopniowe wdrażanie tzn.
rozszerzanie liczby
programów w kolejnych
latach lub zwiększenie
powierzchni

?

Podejście
pragmatyczne
oparte na sprawdzonych
programach np. ekologia,
produkcja integrowana

 Brak dodatkowego budżetu na ekoprogramy (pomniejszają kopertę JPO)
 Roczny sposób rozliczania w oparciu o planowane powierzchnie
i określenie z góry wysokości stawki (±10%) bez możliwości jej zwiększenia
w przypadku zbyt małej liczby wnioskujących naraża na utratę środków
(wydatkowanie w roku bieżącym)
 Niedoszacowanie zainteresowania - zbyt niska stawka
 Przyjęte podejście uzależnione od wypracowania z KE możliwości
zagospodarowania niewykorzystanych środków
 Zachowawcze podejście państw członkowskich: stopniowe uruchamianie
programów

Ekoprogramy (3)
Stanowisko NGO’s ws. ekoprogramów:
 nie powinny być płatnością za podstawowe praktyki rolnicze - powinny zachować
wysokie ambicje środowiskowe: np. nie tylko zmianowanie upraw, a zmianowanie
w długim cyklu z uprawami roślin strączkowych,

 powinny wynagradzać tych rolników, którzy robią „więcej” dla środowiska
- nie powinny stanowić uzupełnienia podstawowego dochodu dla wszystkich rolników,

 mogą stanowić płatność za: (i) zmianę w kierunku korzystnych praktyk rolniczych
- ułatwiając przejście na bardziej zrównoważone rolnictwo, oraz (ii) utrzymanie
korzystnych praktyk tam, gdzie są one zagrożone w przypadku braku wsparcia
politycznego (np. rolnictwo ekologiczne),

 nie powinny stanowić wynagrodzenia za praktyki rolnicze przynoszące
dyskusyjne korzyści środowiskowe np. uprawę roślin energetycznych,
 powinny wpisywać się w działania wynikające z prawodawstwa UE w zakresie
środowiska określone m.in. w priorytetowych ramach działań dla sieci Natura
2000 (PAF), planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW),
krajowym planie na rzecz energii i klimatu.

Ekoprogramy (3)
Proponowane praktyki
w ramach ekoprogramów:
1) Wsiewki śródplonowe
2) Międzyplony ozime
3) Obszary z roślinami
miododajnymi
4) Dodatkowa płatność do TUZ
z obsadą zwierząt
5) Opracowanie i przestrzeganie
planu nawożenia
6) Pasy uprawne wolne od
środków ochrony roślin
i nawozów
7) Korzystna struktura upraw
8) Uproszczone systemy uprawy

9) Integrowana produkcja roślin
10) Wapnowanie
11) Przyorywanie obornika w ciągu
12 godzin od aplikacji na glebę
12) Rozlewanie gnojowicy innymi
metodami niż rozbryzgowo
13) Aplikacja doglebowa nawozów
na bazie mocznika
14) Bioróżnorodność – X % więcej
niż w GAEC 9
15) Strefy buforowe wzdłuż wód
powierzchniowych
16) Zmianowanie (?)

Proponowany zakres praktyk (1)
1) Wsiewki śródplonowe
Cel: poprawa jakości gleb (ograniczenie erozji, przeciwdziałanie przesuszeniu gleb,
zwiększenie ilości materii organicznej)
 Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw
z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych)
w uprawę główną.
 Termin wysiewu: w terminie siewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą
 Okres utrzymania: zasadniczo – do czasu wysiewu następnej uprawy głównej.

2) Międzyplony ozime
Cel: poprawa jakości gleb (wzbogacenie gleby w substancję organiczną i składniki
pokarmowe, ograniczenie erozji)
 Wydłużony okres utrzymania (od 1 października do ostatniego dnia lutego)
 Zakaz stosowania ś.o.r
 Obowiązek przykrycia / wymieszania (przyoranie, podorywka, talerzowanie lub inne)

Proponowany zakres praktyk (2)
3) Obszary z roślinami miododajnymi
Cel: wzmocnienie różnorodności biologicznej
 Wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin
miododajnych z określonej listy
 Zakaz stosowania ś.o.r.
 Obowiązek utrzymania do określonego terminu

4) Dodatkowa płatność do TUZ z obsadą zwierząt- ekstensywny wypas
Cele:
wsparcie dochodu rolniczego; przeciwdziałanie zanikowi ekosystemów
rolniczych; utrzymanie potencjału produkcyjnego rolnictwa i aktywności gospodarczej
na obszarach wiejskich; zachowanie różnorodności biologicznej i przyrodniczej
 Obsada zwierząt trawożernych:
- co najmniej 0,3 - 0,5 DJP/ha
- maksymalnie 1,0 - 1,5 DJP/ha
 Płatności roczne na hektar TUZ.
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Proponowany zakres praktyk (3)
5) Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
Cel: racjonalizacja nawożenia, uwzględniającego potrzeby roślin uprawnych, co
ograniczy emisję tlenków azotu do atmosfery oraz zapobiegnie wprowadzaniu zbyt
dużej ilości nawozów do gleby, ograniczy ich wymywanie i przenikanie do wód
 Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz
chemicznej analizie gleby (pH, Nmin, P, K, Mg), określającego dawki N, P, K, Mg
i potrzeby wapnowania.

6) Pasy uprawne wolne od środków ochrony roślin i nawozów
na działkach > 5 ha

Cel: zachowanie pasów upraw, wolnych od środków ochrony roślin oraz nawozów
(z wyłączeniem nawozów naturalnych stałych), w celu przywrócenia naturalnych
właściwości gleby.
 Pas wolny od środków ochrony roślin i nawozów:
- zlokalizowany w środku jednogatunkowej uprawy rolnej o powierzchni min. 5 ha
- szerokości: od 5 m do 25 m i długości: minimum 50 m
- stanowiący co najmniej 20% powierzchni działki
15

Proponowany zakres praktyk (4)
7) Korzystna struktura upraw
Cel: zapobieganie ubytkowi glebowej materii organicznej, poprawa zasobności gleb
w składniki pokarmowe, zwiększenie pojemności wodnej gleb
 Przeznaczenie 30% gruntów ornych na uprawę określonych gatunków roślin,
mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej
Gatunki roślin mające pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej to takie,
które mają dodatni współczynnik reprodukcji i degradacji glebowej materii organicznej.
 Np. koniczyna, lucerna, sparceta, rutwica, trawy, mieszanki traw z bobowatymi.

8) Uproszczone systemy uprawy
Cel: przeciwdziałanie erozji i przesuszeniu gleb, zachowanie naturalnej struktury gleby
 Wsparcie do całkowitej powierzchni gruntów ornych, na których prowadzona jest
wyłącznie uprawa uproszczona w formie następujących praktyk:
- uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem, lub
- uprawa uproszczona, lub
- uprawa pasowa, lub
- uprawa zerowa.
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Proponowany zakres praktyk (5)
9) Integrowana produkcja roślin (IPR)
Cel: ograniczenie nawożenia i stosowania środków ochrony roślin
 Płatność do gruntów, na których w danym roku produkcja roślinna prowadzona jest
w systemie IPR, zgodnie z metodyką opracowaną dla danego rodzaju uprawy
 W metodykach IPR określa się m. in. płodozmian, dobór odmian, sposób
przygotowania, uprawę gleby, sposób siewu, ochronę roślin, nawożenie (terminy,
dawki).
 IPR podlega certyfikacji, produkt jest rozpoznawalny na rynku.

10) Wapnowanie
Cel: Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych
 Stosowanie na glebach zakwaszonych nawozów wapniowych (wapna nawozowego
lub środka wapnującego), nie częściej niż raz na 4 lata.
 Potrzeba wapnowania danej działki rolnej będzie wynikała z opinii wydanej przez
Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
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Proponowany zakres praktyk (6)
11) Przyorywanie obornika w ciągu 12 godzin
Cel: minimalizowanie strat amoniaku w trakcie i po aplikacji obornika, poprzez skrócenie
czasu jego przebywania na powierzchni pola:
 przyoranie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

12) Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo
Cel: minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie gnojowicy na gruntach ornych
metodami innymi niż rozbryzgowo:
 iniekcja płytką z wykorzystaniem aplikatorów wyposażonych w redlice tarczowe, ALBO
 aplikacja do gleby z zastosowaniem wozów asenizacyjnych z płozami.

13) Aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika
Cel: minimalizowanie strat amoniaku poprzez zmniejszenie kontaktu nawozu mineralnego
na bazie mocznika z powietrzem:
 natychmiastowe wymieszanie mocznika z glebą, ALBO
 aplikacja mocznika wraz z jednoczesnym wysiewem nasion, ALBO
 zastosowanie nawozów azotowych o spowolnionym działaniu, tj. otoczkowanych,
albo z inhibitorem ureazy, albo z inhibitorem nitryfikacji.

Proponowany zakres praktyk (7)
14) Bioróżnorodność – X % więcej niż w GAEC 9
Cel: poprawa różnorodności biologicznej
 Utrzymywanie obszarów sprzyjających różnorodności biologicznej, np. oczek
wodnych, pojedynczych drzew i ich skupisk, miedz śródpolnych, itd.,
(prawdopodobnie obecne, nieprodukcyjne elementy deklarowane do EFA) na
poziomie większym niż wymagany w ramach GAEC 9.

15) Strefy buforowe wzdłuż wód powierzchniowych
(osobny ekoprogram czy element bioróżnorodności – X% więcej niż w GAEC 9?)

Cel: ochrona wód przed zanieczyszczeniami
 Ekoprogram dedykowany gruntom ornym. Wysiew traw i roślin bobowatych
(zwłaszcza koniczyn i lucern), obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów
 Szerokość strefy: 10 lub 20 m, w zależności od typu wód powierzchniowych
 Koszenie min. raz w roku (15 VII – 30 IX), zbiór biomasy w ciągu dwóch tygodni
 Zakaz: nawożenia, stosowania ścieków, osadów ściekowych, środków ochrony
roślin oraz wypasu zwierząt
 Utrzymanie: co najmniej do ostatniego dnia lutego.

Dziękuję za uwagę

Departament Płatności Bezpośrednich, MRiRW
Tel. 22 623 12 34
e-mail: sekretariat.platnosci@minrol.gov.pl

