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Streszczenie. W artykule zaprezentowano ocenę stopnia pozyskania i wykorzystania
płatności rolnośrodowiskowych (PRŚ) przez rolników województwa małopolskiego
w latach 2004–2014, przeprowadzoną na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W opracowaniu wykorzystano wskaźniki dynamiki, struktury
oraz korelacji liniowej Pearsona. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że o ile
w latach 2004–2006 zainteresowanie małopolskich rolników wsparciem w ramach PRŚ
było niewielkie (2% beneficjentów jednolitych płatności obszarowych), o tyle wyraźnie
wzrosło latach 2007–2013 (5% beneficjentów JPO). Jednocześnie odnotowano w regionie systematyczny wzrost wysokości wypłacanych kwot – z 2,7 mln zł w roku 2004 do
33,6 mln w roku 2014. W województwie małopolskim odsetek beneficjentów JPO aplikujących o płatności rolnośrodowiskowe zależny był od udziału w strukturze obszarowej
gospodarstw o powierzchni mniejszej od 5 ha UR, udziału w gospodarstwach gruntów
o złej kulturze rolnej oraz intensywności organizacji rolnictwa. W rejonach, gdzie czynniki te były korzystniejsze, stwierdzono większą aktywność rolników we wdrażaniu PRŚ,
z wyraźną preferencją wyboru pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i pakietu 8. Ochrona
gleb i wód, które umożliwiają prowadzenie relatywnie intensywnej produkcji rolniczej.
Generalnie, w Małopolsce rolnicy preferowali wybór pakietów 2. Rolnictwo ekologiczne,
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Badania zostały sfinansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej przez
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3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz 8. Ochrona gleb i wód, co podyktowane było panującymi warunkami przyrodniczymi, tradycjami w produkcji rolniczej oraz względami
ekonomicznymi.
Słowa kluczowe: województwo małopolskie • programy rolnośrodowiskowe • gospodarstwo rolne • działalność rolnicza
Abstract. The paper evaluates the degree to which agri-environmental payments (AE
payments) have been obtained and used by farmers in the Małopolskie Voivodeship in
2004–2014 based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization
of Agriculture (ARMA). The analysis showed that although in 2004–2006 the Małopolskie
Voivodeship farmers showed little interest in the AE payments (2% of beneficiaries of
single area payments), in 2007–2013 such interest rose (5% of SAP beneficiaries). At the
same time amounts paid for financing environmentally friendly practices grew increasingly in the region from PLN 2.7m in 2004 to PLN 33.6m in 2014. In the Małopolskie
Voivodeship the percentage of SAP beneficiaries applying for agri-environmental payments was conditional on the share of farms of an area below 5 ha of UAAin the area
structure, the share of land in a poor agricultural condition and the agriculture’s organizational intensity. In regions where those factors were more beneficial, farmers were
more actively implementing AE payments, clearly favoring package 1. “Sustainable farming and package” and package 8. “Water and soil protection” which allow engagement in
relatively intensive farming production. Generally in the region of Małopolska farmers
favored package 2. Organic farming, package 3. “Extensive permanent grasslands” and
package 8. “Water and soil protection” due to existing natural conditions, traditions in
farming production and economic reasons.
Keywords: Małopolska regions, agricultural and environmental programs, farm, agricultural activity

Wprowadzenie
Rozwój rolnictwa europejskiego przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego krajów w tej części świata, umożliwił również eksport nadwyżek żywności do
innych stref geograficznych. Fizyczna dostępność żywności, a dzięki rozbudowanym
systemom wsparcia socjalnego również jej dostępność ekonomiczna, skłaniają większość krajów europejskich do położenia większego nacisku w realizowanej polityce na
kwestie jakości surowców rolniczych oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Działania
takie dobrze wpisują się w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Do licznych
instrumentów stosowanych na obszarze krajów Unii Europejskiej w celu ograniczania negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko życia człowieka zaliczyć
należy tzw. programy rolnośrodowiskowe (PRŚ) (Mroczek, Kostecka, Korczyńska, 2013;
Rudnicki, 2013). Realizacja tych programów w Polsce rozpoczęła się w ramach PROW
2004–2006 i kontynuowana jest w kolejnych edycjach programów rozwoju obszarów
wiejskich, tj. PROW 2007–2013 oraz PROW 2014–2020. Instrumenty proponowane
w ramach poszczególnych pakietów tych programów polegają na dobrowolnej realizacji przez rolników działań, przyczyniających się do promocji systemów produkcji,
zgodnych z wymogami ochrony środowiska (Kucharczak i Różańska, 2012). Poprzez
wsparcie finansowe rolnicy zachęcani są do pełnienia funkcji „konserwatora przyrody”
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i „strażnika” środowiska naturalnego, jednak zainteresowanie rolników realizacją
poszczególnych praktyk jest znacznie zróżnicowane przestrzennie i często traktowane
jedynie jako jedna z ekonomicznych form wsparcia produkcji rolnej. Jak wskazują
liczni autorzy, pełna ocena realizacji celów założonych w ramach programu rolnośrodowiskowego możliwa będzie dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym (m.in.:
Brodzińska, 2007; Pawlewicz i Bórawski, 2013).

Uwagi metodyczne
Celem podjętych badań była ocena aktywności rolników województwa małopolskiego
w zakresie pozyskiwania środków na realizację programów rolnośrodowiskowych.
Projektując badania, poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
– jak kształtowała się dynamika aktywności rolników województwa małopolskiego
w zakresie aplikowania o płatności rolnośrodowiskowe,
– czy występowało zróżnicowanie przestrzenne zainteresowania poszczególnymi
pakietami działań rolnośrodowiskowych.
Podstawowymi narzędziami badawczymi były analiza dynamiki, analiza struktury
i analiza korelacji liniowej Pearsona. Istotność statystyczną oszacowanych współczynników korelacji oceniano na poziomie p ≤ 0,05. W prowadzonych analizach
zastosowano autorskie wskaźniki aktywności rolników w poszczególnych powiatach,
przyjmując jako punkt odniesienia (mianownik) liczbę rolników uzyskujących jednolitą płatność obszarową (JPO) oraz powierzchnię objętą tą płatnością, co pozwoliło
na wyeliminowanie z rozważań znaczną grupę podmiotów nieprowadzących już
działalności rolniczej, a w dalszym ciągu pozostających w statystyce masowej (GUS)
jako gospodarstwa rolne1. Podstawową bazą danych dla prowadzonych analiz były
informacje wygenerowane przez Wydział Sprawozdawczości Działań Społecznych
i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Departamentu Programowania
i Sprawozdawczości w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla okresu
2004–2014, według stanu na dzień 28 lutego 2015 r.

Płatności rolnośrodowiskowe w układzie dynamicznym
Beneficjentami programu rolnośrodowiskowego mogli być rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program ten miał charakter
dobrowolnego zobowiązania realizowanego zgodnie z przygotowanym dla gospodarstwa, przez uprawnionego doradcę planem działalności rolnośrodowiskowej.
1

Jak pokazują badania terenowe, również w grupie gospodarstw aplikujących o płatności obszarowe występują podmioty, które użyczyły już swoją ziemię innym jednostkom produkcyjnym,
a same nie prowadzą już działalności rolniczej. Skala tego zjawiska ze względu na znamiona
nielegalności jest bardzo trudna do jednoznacznego określenia, istnieją jednak przesłanki do
stwierdzenia, iż podlega systematycznemu zmniejszaniu się.
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Pięcioletni okres obowiązywania zobowiązania, konieczność przygotowania skomplikowanych dokumentów, zróżnicowane wymogi dla poszczególnych pakietów oraz
narażanie się na częste, szczegółowe kontrole spowodowały, że program od samego
początku postrzegany był zarówno przez rolników, jak i doradców jako trudny (Sroka
i Musiał, 2012). W latach 2004–2006 zainteresowanie rolników z województwa małopolskiego wsparciem w ramach PRŚ było relatywnie niewielkie. Skorzystało z niego
zaledwie 2% beneficjentów jednolitych płatności obszarowych. Zainteresowanie
wsparciem działań rolnośrodowiskowych wzrastało w kolejnych latach, tak iż
w ramach PROW 2007–2013 z różnych pakietów PRŚ korzystało już blisko5% beneficjentów JPO (w Polsce ogółem ok. 10%)2. Wraz ze wzrostem zainteresowania rolników
pozyskiwaniem wsparcia finansowego na wdrażanie praktyk korzystnych dla środowiska systematycznie rosła wysokość wypłacanych kwot. O ile w 2004 r. łączna kwota
w ramach wydanych decyzji o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowych wynosiła
w całym regionie 2,7 mln zł, o tyle w roku 2014 było to już 33,6 mln zł (ryc. 1). Szybszy
wzrost wysokości przyznawanych kwot, niż wzrost liczby beneficjentów, wynika m.in.
ze wzrostu powierzchni objętej tymi płatnościami, jak również z lepszego wykorzystywania możliwości łączenia poszczególnych pakietów. W ramach programów rolnośrodowiskowych w kampaniach 2004–2014 do rolników regionu trafiło blisko 268,2 mln
zł, co stanowiło niespełna 4% środków rozdysponowanych na ten cel w całym kraju.

Ryc. 1. Płatności rolnośrodowiskowe w województwie małopolskim w latach 2004–2014
Fig. 1. Agri-environmental payments in the Małopolskie Voivodeship in 2004–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

2

Wzrost omawianych wskaźników częściowo wynika ze zmniejszenia liczby beneficjentów JPO.
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Program rolnośrodowiskowy stanowi jeden z najobszerniejszych i zarazem najbardziej skomplikowanych instrumentów wsparcia kierowanych do rolników. W latach
2007–2013 wyodrębniono w nim 9 pakietów, podzielonych na 49 warianty. Największym
zainteresowaniem wśród rolników województwa małopolskiego cieszyły się: Rolnictwo
ekologiczne (pakiet 2), Ekstensywne trwałe użytki zielone (pakiet 3) oraz Ochrona gleb
i wód (pakiet 8) – co należy przypisać specyfice produkcji rolniczej w województwie
małopolskim, w tym niskim wydatkom ponoszonym na zakup nawozów mineralnych
w dominujących na tym obszarze drobnych gospodarstwach rolnych (Czekaj, 2012).
Zaledwie kilku rolników zdecydowało się skorzystać ze wsparcia w ramach pakietu 9.
Strefy buforowe (tab. 1).
Tabela 1. Zainteresowanie rolników województwa małopolskiego poszczególnymi pakietami programu rolnośrodowiskowego
Table 1. The Małopolskie Voivodeship farmers’ interest in individual agri-environmental
packages

Pakiety programu
rolnośrodowiskowego (PRŚ) / Agrienvironmental program (AEP)
package

Liczba wydanych decyzji
Number of decisions issued
średniorocznie
w okresie
2013 r.
2008–2014
2013
annual average
in 2008–2014

na 1000
beneficjentów JPO
(2013 r.)
per 1,000 SAP
beneficiaries (2013)

1

Rolnictwo zrównoważone
Sustainable farming

585

866

7,2

2

Rolnictwo ekologiczne / Organic
farming

1470

1801

14,9

3

Ekstensywne trwałe użytki zielone
Extensive permanent grasslands

1523

1500

12,4

Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych
poza obszarami Natura 2000
4
Protection of endangered birds
species and natural habitats
outside Natura 2000 area

118

248

2,1

Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach Natura 2000
5
Protection of endangered birds
species and natural habitats in
Natura 2000 areas

178

339

2,8
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Tabela 1. cd. / Table 1. cont.

Pakiety programu
rolnośrodowiskowego (PRŚ) / Agrienvironmental program (AEP)
package

Liczba wydanych decyzji
Number of decisions issued
średniorocznie
w okresie
2013 r.
2008–2014
2013
annual average
in 2008–2014

na 1000
beneficjentów JPO
(2013 r.)
per 1,000 SAP
beneficiaries (2013)

Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie
6
Preservation of endangered
genetic plant resources in
agriculture

407

443

3,7

Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie
7
Maintenance of geneticresources
of endangeredanimalspecies in
agriculture

630

729

6,0

1177

1689

14,0

6

1

0,0

8

Ochronaglebiwód / Water and soil
protection

9 Strefy buforowe / Buffer zones

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

W ramach programu rolnośrodowiskowego 2007–2013 rolnicy mogli aplikować
o kilka pakietów jednocześnie, pamiętając o zasadach ich łączenia.

Płatności rolnośrodowiskowe w układzie przestrzennym
Zaangażowanie rolników w pozyskiwanie środków wspierających realizację programu
rolnośrodowiskowego jest bardzo zróżnicowane przestrzennie zarówno w skali całego
kraju (Wojewodzic, Dacko, Zadrożny, 2016), jak i wewnątrz województwa małopolskiego. Zróżnicowanie to dotyczy zarówno odsetka gospodarstw aplikujących o ten
rodzaj wsparcia, jak również wysokości kwot trafiających do rolników w poszczególnych powiatach. Największe kwoty wsparcia trafiły do użytkowników gospodarstw
rolnych w południowej, górzystej części województwa, gdzie wysokość przeciętnego
wsparcia w ramach programów rolnośrodowiskowych przekraczała 70 zł/ha UR objętych płatnościami JPO. Najgorzej pod tym względem wypadł powiat suski, na obszarze
którego średnia wysokość wsparcia nie przekroczyła 10 zł rocznie na ha UR (ryc. 2).
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Analiza korelacji wykazała występowanie istotnych zależności statystycznych
pomiędzy średnią wysokością przyznanych środków (zł/ha UR JPO) a:
– oceną jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej3 (rxy = –0,43),
– udziałem w powierzchni powiatu obszarów prawnie chronionych (rxy = 0,59),
– intensywnością nawożenia mineralnego NPK/ha (rxy= –0,42).

Ryc. 2. Średnioroczna (2004–2014) kwota decyzji o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowych w powiatach województwa małopolskiego (zł/ha UR objętych JPO)4
Fig. 2. An annual average (2004–2014) amount of decisions to grant agri-environmental
payments in the MałopolskieVoiovdeshippoviats (PLN/ha of UAA covered by SAP)5
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

3

4
5

WWRP IUNG – wysokość wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej według
JUNG (Witek, 1981).
Do grupowania powiatów wykorzystano podział kwartylowy.
Poviats were grouped in quartiles.
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Zależności takich nie stwierdzono natomiast w odniesieniu do badanych cech
struktury obszarowej gospodarstw rolnych i intensywności organizacji rolnictwa6.
Z przeprowadzonych analiz wynika zatem, że większe kwoty zasilały obszary mniej
przydatne do produkcji rolnej, o mniejszym poziomie nawożenia oraz objęte różnymi
reżimami ochrony środowiska. Interpretacja przedstawionych wyników badań wymaga
jednak uwzględnia faktu, iż udział w programie rolnośrodowiskowym ma charakter
dobrowolny i uczestniczy w nim tylko część gospodarstw rolnych, co powoduje, że
wysokość tych płatności jest bardzo zróżnicowana również pomiędzy gospodarstwami.
Wysokość kwot uzyskiwanych przez poszczególne podmioty uzależniona jest w dużej
mierze od wiedzy rolnika i współpracującego z nim doradcy, skali i charakteru prowadzonej produkcji oraz przyjętych w tym zakresie strategii.
Wysokość uzyskiwanych kwot stanowi pochodną aktywności rolników w realizacji
programów rolnośrodowiskowych, umiejętności łączenia wsparcia w ramach różnych
pakietów oraz obowiązujących stawek wsparcia. Zdecydowanie mniejszy odsetek
gospodarstw zainteresowanych realizacją programu rolnośrodowiskowego zaobserwowano w powiatach o bardzo dużym rozdrobnieniu struktury obszarowej oraz dużym
zaawansowaniu procesów dezagraryzacji, tj. dużym udziale gruntów w złej kulturze
rolnej i ekstensywnej produkcji. Na tych obszarach w wielu przypadkach doszło już do
faktycznego zaniechania produkcji rolnej, a osoby dotychczas pracujące w rolnictwie
znalazły inne źródło dochodów (por. Wojewodzic, Satoła, Tabor, 2015). Analiza korelacji wykazała istotne statystycznie zależności pomiędzy odsetkiem beneficjentów JPO
uzyskujących jednocześnie płatności rolnośrodowiskowe a:
– udziałem w strukturze obszarowej gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha UR
(rxy = –0,59),
– udziałem w gospodarstwach gruntów o złej kulturze rolnej (rxy = –0,56);
– intensywnością organizacji rolnictwa (rxy = 0,52).
Potwierdzają te spostrzeżenia Czudec i Zając (2010), którzy wykazali, iż w regionie
południowo-wschodniej Polski pakiety rolnośrodowiskowe realizowane są głównie
przez gospodarstwa dysponujące znacznie większymi zasobami ziemi niż przeciętne
gospodarstwo rolne.
Relatywnie najrzadziej w programie rolnośrodowiskowym uczestniczyli rolnicy
z powiatów: suskiego, wadowickiego, myślenickiego i chrzanowskiego (tab. 2). Nato
miast w powiatach miechowskim i dąbrowskim o płatności rolnośrodowiskowe ubiegało się blisko 10% rolników aplikujących o JPO.
Rolnicy z jednostek terytorialnych zlokalizowanych w północnej części województwa najczęściej wybierali pakiety, które w najmniejszym stopniu ograniczały uzyskiwanie wysokiej produkcji, tj. pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone oraz pakiet 8. Ochrona
gleb i wód. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone miał zachęcić rolników do racjonalnego
wykorzystywaniu zasobów przyrody i ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa
na środowisko. Opierał się przede wszystkim na stosowaniu odpowiedniego zmiano6

Ocena intensywności dla roku 2010 została wykonana przy wykorzystaniu współczynników
intensywności uwzględniających potencjalną praco- i kapitałochłonność poszczególnych
działalności według metody Kopcia (1978).
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4,6
3,4
2,0
10,1
9,7
3,0
6,9
9,7
1,8
5,5
4,3
3,6
2,2
4,2
0,6
3,6
4,3
0,5
3,5

pak.4
pkg 4.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR)

pak.5
pkg. 5
3,1
1,4
0,0
1,2
15,5
1,1
8,5
2,2
1,7
9,2
28,0
1,3
0,0
0,5
2,6
2,2
29,5
0,8
2,5

pak.3
pkg. 3

na 1000 beneficjentów JPO / per 1,000 beneficiaries of SAP
5,2
9,9
16,1
3,5
1,9
3,5
0,0
3,3
10,4
2,7
1,0
3,7
1,1
5,6
3,4
3,4
0,0
0,0
24,6
23,2
14,7
3,6
0,0
6,0
0,3
40,7
48,5
1,2
15,1
3,5
6,7
8,0
3,5
2,4
3,5
1,2
0,0
44,3
30,2
1,8
0,8
14,1
47,6
3,6
3,1
0,2
0,3
1,9
1,4
10,6
1,9
0,6
0,2
4,1
0,1
32,7
18,7
2,4
7,0
8,2
0,0
10,8
7,4
3,4
2,7
0,2
3,8
4,6
1,7
1,0
0,6
1,0
9,5
2,3
9,1
0,8
1,1
0,4
17,2
1,2
5,0
3,2
0,0
0,2
0,0
2,2
1,1
0,4
0,0
0,7
9,2
7,1
10,3
1,6
0,9
2,7
0,0
10,0
1,6
1,1
1,6
0,0
0,4
2,3
0,6
0,6
0,0
0,2
1,6
4,5
10,8
4,5
4,1
4,1

pak.2
pkg. 2

pak.7
pkg. 7

pak.1
pkg. 1

Liczbadecyzji w 2013 r. / Number of decisions issued in 2013
pak.6
pkg. 6

Liczba beneficjentów PRŚ
2007–2013 / Number of AEP
beneficiaries in 2007–2013

* w tabeli wyróżniono pakiety najczęściej wybierane przez rolników danej jednostki terytorialnej
* the table shows packages most frequently selected by farmers from a given territorial unit

Bochnia
Brzesko
Chrzanów
Dąbrowa Tarnowska
Gorlice
Kraków
Limanowa
Miechów
Myślenice
Nowy Sącz
Nowy Targ
Olkusz
Oświęcim
Proszowice
Sucha Beskidzka
Tarnów
Tatry
Wadowice
Wieliczka

Biura powiatowe
ARiMR / ARMA
poviatoffices

9,4
6,4
4,5
58,2
1,3
13,5
0,0
81,7
1,0
0,0
0,2
27,5
4,2
25,9
0,0
13,5
0,0
1,3
8,9

pak.8
pkg. 8

Tabela 2. Aktywność rolników województwa małopolskiego w pozyskiwaniu środków na realizację programów rolnośrodowiskowych
w ramach PROW 2007–2013*
Table 2. The activity of Małopolska farmers in leveraging funds for implementing agri-environmental program of PDAA 2007–2013*
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wania, właściwym doborze roślin i ograniczeniu nawożenia. Prowadzenie relatywnie intensywnej produkcji towarowej możliwe było również w przypadku pakietu 8.
Ochrona gleb i wód, który realizowany był m.in. poprzez stosowanie wsiewek poplonowych, międzyplonów ozimych oraz ścierniskowych. Liczba rolników realizujących
pakiet 1 oraz liczba rolników realizujących pakiet 8 w poszczególnych powiatach były
bardzo mocno między sobą skorelowane (rxy = 0,95), przy jednoczesnym braku istotnych zależności korelacyjnych z liczbą podmiotów realizujących inne pakiety PRŚ. Na
realizację pakietów 1 i 8 chętniej decydowali się użytkownicy gospodarstw o większej
powierzchni, którzy przy niewielkich zmianach w stosowanym systemie produkcji
mogli skorzystać z tego wsparcia. Również Czudec i Zając (2010) wykazali, że w grupie
gospodarstw realizujących programy rolnośrodowiskowe największe obszarowo
i najsilniejsze ekonomicznie są gospodarstwa realizujące pakiet 8. Ochrona gleb i wód.
Rolnictwo ekologiczne (pakiet 2) było obok pakietów 3 i 8 najczęściej wybieraną
przez rolników województwa małopolskiego formą programu rolnośrodowiskowego. Szczególnie popularne było ono na obszarach pogórskich i górskich (ryc. 3).
Prowadzenie produkcji rolnej w sposób wykorzystujący naturalne procesy zachodzące
w gospodarstwie rolnym, bez jakichkolwiek substancji syntetycznych utrudnia intensywną produkcję rolną, sprzyja natomiast ochronie gleb (Kisiel i Grabowska, 2014).
Na zainteresowanie produkcją ekologiczną (pakiet 2) pozytywnie wpływała możliwość
równoczesnej realizacji pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone. Analiza korelacji
wykazała wysoką, istotną statystycznie zależność pomiędzy aktywnością rolników
w realizacji tych dwóch pakietów (rxy = 0,85). Stwierdzono jednocześnie dużą zależność korelacyjną pomiędzy liczbą rolników realizujących w poszczególnych powiatach
pakiety 2 i 3 a liczbą rolników realizujących pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 i pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. Wartości wskaźnika korelacji rxy kształtowały się na poziomie od 0,59 do 0,79. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków
zielonych sprzyja utrzymaniu cennych przyrodniczo siedlisk i zagrożonych gatunków
ptaków. Pamiętać jednocześnie należy, iż pakiet 3 nie mógł być łączony z pakietami 4
i 5 (na tej samej powierzchni), a pakiet 2 nie mógł być łączony z pakietami 1, 4, 5 i 8.
Mniejsze zainteresowanie wśród rolników działaniami chroniącymi siedliska zagrożonych gatunków ptaków wynikało m.in. z konieczności przygotowania wraz z ekspertem
przyrodniczym (botanikiem/ornitologiem) stosownej dokumentacji przyrodniczej, co
w przypadku małych gospodarstw znacznie podnosiło koszty pozyskania wsparcia.
Na obszarach górskich powiatów suskiego, nowotarskiego oraz tatrzańskiego
największym zainteresowaniem rolników cieszył się pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wynika to m.in. z dużych tradycji
tego obszaru w zakresie chowu zwierząt trawożernych, odradzającego się kulturowego wypasu zwierząt oraz ukształtowania terenu, które utrudnia produkcję polową,
a jednocześnie predestynuje użytki rolne do produkcji zwierzęcej.
Program rolnośrodowiskowy realizowany w latach 2007–2013 stanowił obok
płatności obszarowych bardzo ważny element wsparcia zewnętrznego dla gospodarstw rolnych. W opiniach doradców rolnośrodowiskowych skłonność rolników
do wdrażania pakietów programu rolnośrodowiskowego zależy w dużej mierze od
możliwości poprawy opłacalności stosowanych metod produkcji (Brodziński, 2008).
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Przeprowadzone analizy wykazały, iż w powiatach o większym zainteresowaniu
pakietami 1 i 8, większa była również aktywność w pozyskiwaniu płatności z tytułu
wsparcia specjalnego do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (rxy = 0,73). W przypadku aktywności rolników w korzystaniu z pozostałych pakietów (2, 3, 4, 5, 6, 7) stwierdzono natomiast wysoką, statystycznie istotną
zależność korelacyjna z ich aktywnością w pozyskiwaniu uzupełniających płatności
zwierzęcych oraz wsparcia specjalnego do krów; rxy = (0,50–0,81).

Ryc. 3. Najczęściej wybierane pakiety PRŚ w powiatach województwa małopolskiego
w 2013 r.
Fig 3. The AEP packages most frequently selected in the Małopolskie Voivodeshippoviats
in 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.
Source: own calculations based on data provided by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR).
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Nie ulega obecnie wątpliwości, iż realizacja programu rolnośrodowiskowego przyczynia się do zwiększenia udziału ziemi utrzymywanej w dobrej kulturze rolnej oraz
zachowywania lokalnych gatunków roślin i zwierząt, jest jednak również istotnym
instrumentem wspierania dochodów gospodarstw rolnych (Sroka i Wojewodzic, 2015).

Podsumowanie i wnioski
Prowadzenie produkcji rolniczej na początku XXI w. wymaga od rolników nie tylko
szerokiej wiedzy technologicznej i ekonomicznej, lecz także umiejętności poruszania
się w skomplikowanym systemie prawnym. Adaptacja do zmieniających się warunków
otoczenia rynkowego i instytucjonalnego wiąże się bardzo często z koniecznością
korzystania z wiedzy i umiejętności doradców rolniczych. Dostęp do informacji daje
szansę na lepsze wykorzystanie potencjału gospodarstwa i pojawiających się możliwości wsparcia instytucjonalnego, w tym wsparcia środkami wspólnej polityki rolnej.
Przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić wzrost zainteresowania rolników
programami rolnośrodowiskowymi w okresie 2004–2013, o czym świadczy wzrastająca wysokość przyznawanych na ten cel kwot. Do roku 2010 wzrastała również liczba
rolników aplikujących o wsparcie działań sprzyjających środowisku. Ograniczanie
liczby beneficjentów programu rolnośrodowiskowego w województwie małopolskim
po 2010 r. należy przypisać kończącym się 5-letnim zobowiązaniom podjętym na
bazie PROW 2004–2006 oraz zachodzącym zmianom w strukturze agrarnej, gdzie
część gospodarstw niewydolnych ekonomicznie rezygnuje z prowadzenia działalności
rolniczej.
Na obszarach o mniej sprzyjających warunkach do produkcji rolnej (słabsze gleby,
większe rozdrobnienie gospodarstw) mniejszy odsetek rolników zainteresowany był
korzystaniem z płatności rolnośrodowiskowych. Wysokość uzyskiwanych kwot w przeliczeniu na 1 ha UR była jednak większa, gdyż wybierane były znacznie częściej pakiety
„trudniejsze”, dające zwykle wyższe kwoty dofinansowania. Ważną rolę odegrała
również możliwość łączenia pakietów. Na obszarach o wyższym poziomie rozwoju
rolnictwa, gdzie występuje korzystniejsza struktura obszarowa i wyższy poziom intensywności organizacji rolnictwa, zaobserwowano większą aktywność rolników w uczestniczeniu w programie rolnośrodowiskowym, przy czym wybierane były na ogół pakiety
umożliwiające prowadzenie intensywnej produkcji rolniczej (pakiet 1 i pakiet 8), przez
co również przeciętna kwota uzyskiwanych płatności na 1 ha była niższa.
Możliwość łączenia przez rolników różnych form wsparcia działalności rolniczej dla
wielu subregionów, szczególnie tych o trudnych ze względów przyrodniczych i ekonomicznych (rozdrobnienie agrarne) uwarunkowaniach produkcji rolnej, stanowi szansę
na zachowanie ich rolniczego charakteru. Rolnictwo i produkcja rolna na obszarach
wiejskich są niezbędne dla realizacji strategii rozwoju, w której estetyka i różnorodność krajobrazu oraz wysoka jakość środowiska odgrywają bardzo ważną rolę. Rozwój
„przemysłu czasu wolnego” w województwie małopolskim wymaga zachowania działalności rolniczej na tym terenie.
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