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Zielony Ład

Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej go-
spodarki Unii Europejskiej, który zakłada między innymi 
zwiększenie wkładu rolnictwa w  przeciwdziałanie zmia-
nom klimatycznym i ochronę środowiska naturalnego. 

Polscy i  dolnośląscy rolnicy częściowo już realizują za-
łożenia Zielonego Ładu. To działania, mające na  celu 
ochronę gleb i wód (międzyplony ozime, ścierniskowe czy 
wsiewki), a  także prawidłowy płodozmian. To również 
ograniczanie stosowania środków chemicznych szkodzą-
cych ludziom oraz zwierzętom, w  tym pszczołom i  in-
nym owadom. Przekłada się to na  coraz wyższą jakość 
wytwarzanej żywności. Rolnicy coraz częściej produkują 
też własną energię, przy użyciu paneli fotowoltaicznych 
czy biogazowni.
 
Podstawą Zielonego Ładu w rolnictwie są dwie strategie – 
Od pola do stołu i Unijna strategia na rzecz bioróżnorod-
ności. Obie odnoszą się do  rolnictwa zrównoważonego, 
harmonijnie rozwijającego produkcję zwierzęcą i roślinną, 
z poszanowaniem przyrody i środowiska naturalnego. 
Pierwsza ze strategii – Od pola do stołu, umożliwi przej-
ście na  zrównoważony system żywnościowy w  krajach 
UE. Jednocześnie ma zapewnić obywatelom bezpieczeń-
stwo żywnościowe, a także dostęp do zdrowego żywienia. 

Rolnicy, jako producenci żywności, odgrywają kluczową 
rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, a także 
w przechodzeniu na bardziej zrównoważony system żywno-
ściowy. Oznacza to, że producenci rolni są niezbędni dla re-
alizacji głównych celów Zielonego Ładu. Dlatego tak ważne 
jest, aby we Wspólnej Polityce Rolnej, która jest narzędziem 
do wprowadzania w życie tych celów, ująć jak najwięcej dzia-
łań, z których będą mogli skorzystać rolnicy. 

Druga strategia w ramach Zielonego Ładu, czyli Bioróżno-
rodność, to działania na  rzecz ochrony przyrody i  odwró-
cenia degradacji ekosystemów. Zakłada ona przeznaczenie 
do 2030 roku 25% gruntów rolnych na produkcję ekologicz-
ną, przeznaczenie co najmniej 10% użytków rolnych na ob-
szary zawierające elementy krajobrazu o wysokiej różnorod-
ności biologicznej, zatrzymanie spadku populacji zapylaczy, 
zmniejszenie użycia pestycydów o 50%, a także ograniczenie 
o połowę utraty składników odżywczych zawartych w na-
wozach czy ograniczenie ich stosowania o co najmniej 20%. 
To wartości dla całej Unii Europejskiej, trwają negocjacje 
dotyczące zakresu ich stosowania w poszczególnych krajach.

Producenci rolni będą otrzymywać wsparcie w ramach WPR, 
za pośrednictwem nowych źródeł finansowania, między in-
nymi za realizację ekoschematów. Ekoschematy to działania 
ułatwiające stosowanie zrównoważonych praktyk. To także 
sposób na dofinansowanie rolnictwa precyzyjnego, rolnictwa 
ekologicznego, upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku 
węgla czy systemów rolno-leśnych.

Nowa Wspólna Polityka Rolna na  lata 2023-2027 zmieni 
się w porównaniu do obecnego okresu programowania. Po-
wstaje jeden plan strategiczny dla obu filarów. Nowa, zielona 
architektura zakłada umieszczenie ekoschematów w I fila-
rze i obowiązywanie warunkowości. Warunkowość oznacza, 
że dla rolników przewidziano dopłaty podstawowe do hek-
tara i dopłaty uzupełniające. Żeby dostać także tę drugą część 
dopłat, rolnik będzie musiał wybrać któryś z ekoschematów. 
W II filarze znajdą się działania klimatyczno-środowiskowe.

Za dobrowolne przystąpienie do realizacji co najmniej jed-
nego z  ekoschematów, rolnicy otrzymają płatność roczną. 
Będzie to dofinansowanie do  hektara użytków rolnych, 
na których zostaną zrealizowane te działania. Na ten instru-
ment państwa członkowskie UE będą musiały przeznaczyć 
co najmniej 20% płatności bezpośrednich.
Do wyboru mamy kilkanaście ekoschematów, których ce-
lem jest prowadzenie zrównoważonej i przyjaznej środowi-
sku produkcji rolnej. To obszary z roślinami miododajnymi, 
zimowe pożytki dla ptaków, ekstensywny wypas na  TUZ 
z określoną obsadą zwierząt, zielone ścierniska, międzyplony 
ozime, wsiewki śródpolne, opracowanie i przestrzeganie pla-
nu nawożenia z wykorzystaniem narzędzi FaST, korzystna 
struktura upraw, prowadzenie zrównoważonego gospoda-
rowania na  wszystkich użytkach rolnych w  gospodarstwie, 
prowadzenie produkcji roślinnej w  systemie Integrowanej 
Produkcji Roślin, praktyki ograniczające emisję amoniaku, 
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uproszczone systemy uprawy, pasy 
uprawne wolne od środków ochrony 
roślin i nawozów, zagospodarowanie 
resztek pożniwnych i  poplonowych 
w  formie mulczu, stała okrywa ro-
ślinna w międzyrzędziach w sadach, 
zadrzewienia śródpolne i  systemy 
rolno-leśne oraz  retencjonowanie 
wody na TUZ. 

Jednym z ekoschematów ma być też 
wsparcie w  ramach Rolnictwa eko-
logicznego oraz Dobrostanu zwie-
rząt. Są to działania realizowane dziś 
w  ramach PROW (II filar WPR), 
a w kolejnej WPR – z I filaru.
Celem Rolnictwa ekologicznego jest 
wspieranie dobrowolnego zobowią-
zania rolników, którzy podejmą się 
utrzymania lub przejdą na  praktyki 
i  metody rolnictwa ekologiczne-
go. Płatność będzie przyznawana 
do powierzchni, ale może być też po-
większona o premię zwierzęcą, przy 
zapewnieniu obsady zwierząt od 0,5 
do  1,5 DJP/ha.  W założeniu są to 
płatności dotyczące poszczególnych 
rodzajów upraw, ale małe gospodar-
stwa ekologiczne (do 10 ha) będą 
mogły otrzymać płatność uproszczo-
ną w  jednakowej wysokości, nieza-
leżnie od prowadzonej uprawy.
Wsparcie w  ramach Dobrosta-
nu zwierząt, zachęcające rolników 

do  utrzymywania podwyższonych 
warunków dobrostanu zwierząt, ma 
zostać poszerzone m.in. o kury nio-
ski, brojlery, indyki, konie czy bydło 
opasowe. Rolnicy, którzy będą chcieli 
skorzystać z tego działania, będą mu-
sieli przejść szkolenie z metod ogra-
niczania stosowania antybiotyków.

Utrzymane na dotychczasowym po-
ziomie ma zostać wsparcie rolników, 
którzy prowadzą działalność rolniczą 
na  obszarach górskich i  innych ob-
szarach z ograniczeniami naturalny-
mi lub innymi szczególnymi ograni-
czeniami (ONW). 

Zielony Ład ma stworzyć warunki 
do  funkcjonowania różnych typów 
gospodarstw, także tych małych i za-
pobiec koncentracji produkcji. Małe 
gospodarstwa rodzinne zaopatrują 
lokalne rynki w  żywność wyprodu-
kowaną w zgodzie z ochroną środo-
wiska. Produkt przetworzony w go-
spodarstwie, a nie w zakładzie prze-
twórczym to mniej odpadów, niższe 
zużycie energii i  mniejsza emisja 
CO2. Oznacza to jednocześnie skró-
cenie łańcucha dostaw, które także 
jest jednym z celów Zielonego Ładu. 
Jest to szczególnie ważne, jeżeli weź-
miemy pod uwagę fakt, że w Polsce 
gospodarstwa bardzo małe i małe są 

odpowiedzialne za  ponad 34% war-
tości produkcji gospodarstw towaro-
wych i zajmują blisko 50% użytków 
rolnych.

W ramach nowej WPR, małe gospo-
darstwa, o  wielkości ekonomicznej 
poniżej 25 tysięcy euro, będą mogły 
otrzymać pomoc w  wysokości 100 
tys. zł lub 150 tys. zł, jeśli prowadzą 
RHD, sprzedaż bezpośrednią lub 
dostawy bezpośrednie.  To działanie 
to połączenie premii dla małych go-
spodarstw z  wymogiem osiągnięcia 
co najmniej 30% wzrostu wartości 
sprzedaży produktów z  gospodar-
stwa. 
Dla małych gospodarstw zaplanowa-
no  także dofinansowanie Inwestycji 
w gospodarstwach rolnych zwiększa-
jących konkurencyjność. Będzie to 
wsparcie dla gospodarstw z produk-
cją zwierzęcą, które chcą zainwesto-
wać w nowoczesne, energooszczędne 
i niskoemisyjne technologie, a  także 
dla gospodarstw ekologicznych. 

W nowym okresie programowania 
nadal będzie można korzystać z do-
tacji na działania rolno-środowisko-
we, jak Ochrona cennych siedlisk 
i  zagrożonych gatunków na  obsza-
rach Natura 2000 / poza obszarami 
Natura 2000, Zachowanie sadów 
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tradycyjnych odmian drzew owo-
cowych, Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin w  rol-
nictwie oraz Zachowanie zagrożo-
nych zasobów genetycznych zwierząt 
w  rolnictwie. Nowym działaniem 
rolno-środowiskowo-klimatycznym 
będą Wieloletnie pasy kwietne. Zo-
bowiązanie ma polegać na  zakłada-
niu i utrzymaniu śródpolnych, wielo-
letnich pasów kwietnych, stanowią-
cych korytarze ekologiczne i  ostoje 
dla wielu gatunków zwierząt. 

W ramach działania rolno-środo-
wiskowo-klimatycznego planowa-
ne jest także uruchomienie w  2022 
roku pakietu Retencjonowanie wody 
na  trwałych użytkach zielonych. 
Nowa płatność będzie przysługiwać 
do działek rolnych, na których w da-
nym roku, przez co najmniej 12 dni 
(w okresie od 1 maja do 30 września) 
utrzymywała się woda powodująca 
zalanie lub podtopienie. Działanie 

będzie realizowane w  wybranych 
wariantach pakietu Cenne siedliska 
poza obszarami Natura 2000 lub Pa-
kietu Ekstensywne użytkowanie łąk 
i pastwisk.

Kolejna nowość to Inwestycje w go-
spodarstwach rolnych w  zakresie 
OZE i  poprawy efektywności ener-
getycznej. W  ramach tego działania 
przewiduje się wsparcie do  mikro-
instalacji produkujących energię 
z  wody albo biogazu rolniczego  do  
50 KW, pieców na  biomasę na  po-
trzeby prowadzonej działalności rol-
niczej, w  tym magazynów energii. 
Dofinansowana może być także bu-
dowa, przebudowa lub zakup syste-
mów odzyskiwania ciepła, przeszkleń 
dachowych oraz stosowania oświe-
tlenia LED i termomodernizacji bu-
dynków gospodarskich.

Zupełnie nowe działania są związane 
z  zabezpieczeniem ryzyka produk-

cji. Pierwsze to Dopłaty do  skła-
dek ubezpieczenia upraw i  zwierząt 
gospodarskich. Mają one zastąpić 
system dopłat do  tych ubezpieczeń 
finansowany przez państwo.  Drugie 
działanie będzie oparte na  dofinan-
sowaniu producentów rolnych, będą-
cych członkami Funduszy Ubezpie-
czeń Wzajemnych. 

Europejski Zielony Ład zakłada, 
że  do 2050 roku UE osiągnie neu-
tralność klimatyczną. Ta wizja z kolei 
została przełożona na cele w postaci 
dwóch ważnych dla rolnictwa strate-
gii Od pola do  stołu oraz na rzecz 
bioróżnorodności. Wspólna Polityka 
Rolna – poprzez odpowiednie ukie-
runkowanie środków z  budżetu ma 
zapewnić państwom członkowskim 
narzędzia do realizacji tych celów.

Marek Tarnacki,  
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego

Podstawą Zielonego Ładu w rolnictwie są dwie strategie – Od pola do stołu i Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności. Obie odnoszą 
się do rolnictwa zrównoważonego, harmonijnie rozwijającego produkcję zwierzęcą i roślinną, z poszanowaniem przyrody i środowiska 
naturalnego. 


