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WPR. Zazielenienie – praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska

Zielono mi
Płatność z tytułu praktyk rolni-

czych korzystnych dla klimatu 

i środowiska, czyli za zazie-

lenienie jest obowiązkowym 

komponentem systemu płatno-

ści bezpośrednich. Będzie on 

wdrażany, podobnie jak cały 

nowy system płatności bezpo-

średnich, od przyszłego roku. 

Na !nansowanie zazielenienia prze-
znaczone będzie 30% kwoty na płat-
ności bezpośrednie. To około 1 mld 
euro rocznie. Uzyskanie pełnej płat-
ności bezpośredniej będzie zależało 
od spełnienia tego wymogu. Trwają 
jeszcze prace nad szczegółami, ale 
znane są już główne założenia. 
Pamiętajmy, że  większość gospo-
darstw planuje strukturę zasiewów 
jesienią. Ze względu na krótki czas 
na dostosowanie się do nowych wy-
mogów, warto się z nimi zapoznać 
już dzisiaj. 

Jedna, dwie, trzy praktyki
Realizacja praktyk zazielenienia bę-
dzie miała charakter obowiązkowy, co 
oznacza, że  wszyscy rolnicy upraw-
nieni do  jednolitej płatności obsza-
rowej będą zobowiązani do ich reali-
zacji. W  zależności od powierzchni 
posiadanych w  gospodarstwie grun-
tów ornych oraz ewentualnego wy-
stępowania w gospodarstwie trwałych 
użytków zielonych, rolnicy mogą być 
zobowiązani do przestrzegania jednej, 
dwóch lub trzech praktyk zazielenie-
nia. Do praktyk tych należy:

  dywersy!kacja upraw,
  utrzymanie trwałych użytków 

zielonych (TUZ),
  utrzymanie obszarów proeko-

logicznych (EFA).

Korzyści dla klimatu
W zamian za  obowiązkowe prak-
tyki zazielenienia przewidziane są 
praktyki równoważne (fakultatywne 
praktyki zazielenienia). Są to takie 

praktyki, które w  stopniu równym 
lub wyższym od praktyk zaziele-
nienia przynoszą korzyści klima-
towi i  środowisku. Należą do nich 
Programy rolnośrodowiskowe  
i Programy rolno środowiskowo-
-klimatyczne.
W programie rolnośrodowiskowo-
-klimatycznym, działaniem rów-
noważnym ma być pakiet rolnictwo 
zrównoważone oraz pakiet ochrona 
gleb i wód.

Wyjątki od reguły
Przepisy unijne przewidują szereg 
wyłączeń z obowiązku realizacji po-
szczególnych praktyk zazielenienia. 
Rolnicy uczestniczący w  systemie 
dla małych gospodarstw będą zwol-
nieni z obowiązku praktyk zaziele-
nienia. Gospodarstwa ekologiczne 
zostaną automatycznie objęte płat-
nością za zazielenienie. Przepis ten 
będzie miał zastosowanie jedynie 
do  jednostek gospodarstwa rolne-
go, wykorzystywanych do produkcji 
ekologicznej. 
Rolnicy gospodarujący na obszarach 
Natura 2000 oraz objętych Ramową 
Dyrektywą Wodną (RDW), będą 
otrzymywać płatność zieloną pod 
warunkiem realizacji praktyk zazie-
lenienia, zgodnie z celami dyrektywy 
ptasiej, siedliskowej oraz RDW.

Dywersy#kacja upraw 
Gospodarstwa do 10 ha gruntów or-
nych będą zwolnione z dywersy!kacji 
upraw. Gospodarstwa o powierzchni 
większej niż 10 ha gruntów ornych 
objęte dwustopniowym systemem 
realizacji tej praktyki:

  Gospodarstwa posiadające od 
10 do  30 ha gruntów ornych 
będą zobowiązane do  prowa-
dzenia przynajmniej 2 różnych 
upraw na  gruntach ornych, 
w  tym uprawa główna nie po-
winna zajmować więcej niż 75% 
gruntów ornych,

  Gospodarstwa powyżej 30 ha 
gruntów ornych będą zobo-
wiązane do  prowadzenia mi-
nimum 3 upraw na  gruntach 
ornych. Uprawa główna nie 
może pokrywać więcej niż 75% 
gruntów ornych, a dwie upra-
wy główne, łącznie nie więcej 
niż 95% gruntów ornych. 

Niekoniecznie 
maksymalne progi
Obowiązek spełnienia maksymal-
nych progów dla głównych upraw 
(75% i 95%) nie będzie dotyczył go-
spodarstw, w których trawa lub inna 
roślina zielna (z przeznaczeniem 
na paszę) lub grunt ugorowany, zaj-
mują więcej niż 75% gruntów ornych. 
W takich przypadkach główna upra-
wa na  pozostałych gruntach ornych 
nie może zajmować więcej niż 75% 
pozostałego gruntu ornego, z wyjąt-
kiem przypadku, gdy ten pozostały 
obszar jest pokryty trawą lub innymi 
pastewnymi roślinami zielnymi lub 
gdy stanowi grunt ugorowany. 

Za uprawę w  ramach dywersy!ka-
cji upraw uznawany będzie każdy 
rodzaj w  klasy!kacji botanicznej 
upraw, formy wszystkich gatunków 
z rodzin krzyżowych, psiankowatych 
i dyniowatych, a  także grunt ugoro-
wany oraz trawy i inne rośliny zielne.  
Formy ozime i  jare uważane będą 
za odrębne uprawy i traktowane od-
dzielnie, nawet jeśli należą do  tego 
samego gatunku. Roślina uprawiana 
w plonie głównym musi być na polu 
w  terminie od 15 maja do 15 lipca. 
Kontrolerzy sprawdzą, czy w  tym 
okresie uprawiane rośliny znajdują się 
na polu i czy zajmują określony odse-
tek powierzchni gruntów ornych.

Bez dywersy#kacji
Z realizacji praktyki dywersy!kacji 
wyłączone będą m.in. gospodar-
stwa:



  w których powyżej 75% grun-
tów ornych jest wykorzysty-
wanych do  produkcji trawy 
lub innych pastewnych roślin 
zielnych, która stanowi grunt 
ugorowany lub połączenie tych 
sposobów uprawy, pod warun-
kiem, że pozostałe grunty orne 
nie przekraczają 30 ha,

  w których ponad 75% kwali.-
kujących się gruntów rolnych 
to trwałe użytki zielone, grunty 
do  produkcji trawy lub innych 
pastewnych roślin zielnych, lub 
połączenie tych sposobów upra-
wy pod warunkiem, że pozostałe 
grunty orne przekraczają 30 ha,

  w których powyżej 50% obsza-
rów w ramach zadeklarowanych 
gruntów ornych nie zostało za-
deklarowanych przez rolnika 
we  wniosku o  pomoc za  po-
przedni rok, a  wszystkie GO są 
uprawiane przy wykorzystaniu 
innej uprawy niż w poprzednim 
roku kalendarzowym.  

Utrzymywanie trwałych 
użytków zielonych
Na tę praktykę składają się dwa ele-
menty:

 Obowiązek kontroli utrzy-
mania TUZ na  poziomie kra-
jowym, tak aby udział TUZ 
w całkowitej powierzchni użyt-
ków rolnych nie zmniejszył się 
o  więcej niż 5% w  stosunku 
do  wskaźnika referencyjne-
go, który będzie uwzględniał 
udział trwałych użytków zielo-
nych zadeklarowanych w 2012 
i  w 2015 roku (w całkowitej 
powierzchni użytków rolnych 
zadeklarowanych w 2015 roku). 
Rolnik, który przekształci trwa-
ły użytek zielony w grunt orny 
lub sad (a jednocześnie w kraju 
powierzchnia TUZ zmniejszy 
się o więcej niż 5%), może być 
decyzją kierownika biura po-
wiatowego ARiMR zobowią-
zany do odnowienia określonej 
powierzchni TUZ w  swoim 
gospodarstwie. 

  Obowiązek utrzymania TUZ 
na  poziomie gospodarstwa 
w  odniesieniu do  wyznaczo-
nych przez państwo członkow-

skie TUZ cennych przyrodni-
czo, położonych na  obszarach 
Natura 2000, włączając gleby 
torfowe i podmokłe, które wy-
magają ścisłej ochrony w  celu 
osiągnięcia celów dyrektyw 
ptasiej (2009/147/WE) i  sie-
dliskowej (92/ 43/EWG). 

Rolników będzie obowiązywał za-
kaz przekształcania i  zaorywania 
TUZ położonych na wyznaczonych 
obszarach.

Obszary proekologiczne 
EFA
Gospodarstwa o  powierzchni do   
15 ha gruntów ornych będą wyłą-
czone z obowiązku utrzymania ob-
szarów proekologicznych. Pozostałe 
gospodarstwa zostaną zobowiązane 
do  przeznaczenia na  obszary tego 
typu 5% gruntów ornych w gospo-
darstwie, a  po 2017 roku odsetek 
ten wyniesie 7%. 

Lista obszarów, które będą kwali.-
kowane jako obszary EFA w Polsce

  grunty ugorowane, na których 
nie jest prowadzona produk-
cja rolna (jeżeli są ugorowane 
dłużej niż 5 lat nie przechodzą 
w TUZ, tylko nadal są GO),

 elementy krajobrazu, będące 
w posiadaniu rolnika, chronio-
ne w ramach norm Dobrej Kul-
tury Rolnej (drzewa będące po-
mnikami przyrody, oczka wod-
ne o powierzchni mniejszej niż 
100 m2, rowy nie przekraczające 
2 m szerokości) oraz: 
- żywopłoty lub pasy zadrze-
wień 
- rowy
- zadrzewienia liniowe
- zadrzewienia grupowe
- miedze śródpolne
- oczka wodne
- drzewa wolnostojące

  strefy buforowe o  szerokości 
nie mniejszej niż 1 m, usytu-
owane na/albo w  sąsiedztwie 
gruntów ornych,

  systemy rolno-leśne, 
  pasy gruntów kwali.kujących 

się do płatności, przylegających 
do krawędzi lasu, 

  obszary objęte zagajnikami 
o  krótkiej rotacji, na  których 

nie stosuje się nawozów mi-
neralnych i  środków ochrony 
roślin, 

  obszary zalesione w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 

  międzyplony lub pokrywa zie-
lona, 

  uprawy wiążące azot – mające 
na celu poprawę różnorodności 
biologicznej np. łubin żółty czy 
peluszka.

Szczegółowe zasady
Szczegółowe kryteria kwali.kacji 
poszczególnych elementów ‒ jako 
obszarów proekologicznych ‒ zo-
staną określone przez Komisję Eu-
ropejską w dokumentach wykonaw-
czych do rozporządzenia bazowego. 
Najprawdopodobniej będzie możli-
wość zastosowania tzw. współczyn-
ników ważenia i  przekształcenia, 
przy obliczaniu powierzchni EFA. 
Stosowanie tych współczynników 
polega na  przeliczaniu rzeczywistej 
powierzchni elementów krajobrazu 
o charakterze liniowym lub punkto-
wym, uznawanych za  obszary EFA 
przez określone współczynniki. Prak-
tyki utrzymania obszarów EFA będą 
mogły być realizowane wspólnie 
przez grupy rolników (max 10), któ-
rych gospodarstwa położone są w bli-
skim sąsiedztwie, pod warunkiem, 
że obszary EFA przylegają do siebie. 
Zasady wspólnego realizowania tej 
praktyki zostaną ściśle określone. 
Zazielenienie będzie miało charak-
ter obowiązkowy. Za  nieprzestrze-
ganie zasad w ramach zazielenienia 
przewidziano kary: 

 w pierwszym i  drugim roku 
wdrażania (2015 i  2016 rok) 
kara nie będzie wykraczać poza 
kwotę płatności zielonej, czyli 
30% płatności,

  w roku 2017 będzie wykracza-
ła o 20% poza kwotę płatności 
zielonej,

  od roku 2018 o  25% będzie 
wykraczała poza kwotę płat-
ności przeznaczonej na  zazie-
lenienie.
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