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Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 

funkcjonującej w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

16 października 2019 r. 

 

I. Miejsce, czas, uczestnicy spotkania 

16 października br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej Nowa 
Perspektywa Finansowa 2021-2027 (GR NPF), poświęcone wsparciu ochrony przyrody i 
różnorodności biologicznej. W obradach udział wzięli członkowie grupy, tj. przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, urzędów marszałkowskich, Generalnej 
oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także zaproszeni goście - przedstawiciele 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
beneficjenci POIiŚ i LIFE, przedstawiciele Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.  

II. Przedmiot i przebieg spotkania  

W pierwszej części spotkania Przewodniczący GR NPF pan Jarosław Dembek powitał uczestników 
spotkania oraz omówił planowaną agendę. Ponadto Przewodniczący podziękował za aktywny udział 
w konsultacjach i przygotowaniu opracowania dot. kwestii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 
który to obszar był przedmiotem poprzedniego spotkania grupy. W wyniku przyjęcia uchwały 
stanowisko grupy w zakresie potrzeby objęcia wsparciem w przyszłej perspektywie finansowej także 
aglomeracji poniżej 10 RLM i obszarów położonych poza aglomeracjami zostanie przekazane do MIiR 
i KE (na roboczo). Z informacji roboczych od pracownika KE wynika, iż KE generalnie przyjęła 
podejście, iż wsparcie ze środków europejskich należy kierować na aglomeracje powyżej 10 RLM.  

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego Pani Marta Azner przekazali informację o planowanym 
na początku grudnia wyjazdowym spotkaniu dot. GOZ. 

Następnie zostały przedstawione prezentacje zgodnie z agendą. 

Pierwszą prezentację dotyczącą PAF (Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000) wygłosiła 
Pani Marta Żak-Wołynko - pracownik Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody GDOŚ. Podczas 
wystąpienia przedstawiono szeroko i szczegółowo temat PAF od genezy, założeń i doświadczeń 
z opracowania PAF dla perspektywy 2014-2020 po zmiany zasad i metodologię stosowaną przy 
tworzeniu tego dokumentu na lata 2021-2027. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej (KE) od 2014 r. 
finansowanie sieci Natura 2000 w UE opiera się na planowaniu strategicznym. Każdy kraj członkowski 
UE został zobowiązany do opracowania PAF, a określone w tym dokumencie strategicznym działania 
priorytetowe stanowią podstawę dla identyfikacji potrzeb finansowych i przypisania im źródeł 
finansowania zadań na obszarach Natura 2000 ze środków europejskich. Projekt PAF 2021-2027 
przekazany w czerwcu br. do KE obejmuje większość siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci 
Natura 2000 w Polsce, z wyłączeniem działań z zakresu zielonej infrastruktury (brak źródeł 
pozyskania danych) jego łączne koszty realizacji na 7 lat oszacowano na poziomie ok 4,48 mld Euro. 
W tabeli podsumowującej potrzeby finansowe kategoriom działań priorytetowych przypisano 
szacunkowe koszty stanowiące sumę kosztów jednostkowych określonych dla każdego rodzaju 
działań w odniesieniu do potrzeb zidentyfikowanych dla poszczególnych siedlisk i gatunków. 
Przedstawiono także 9 potencjalnych grup działań, które zdaniem GDOŚ mogłyby być finansowane w 
ramach projektów finansowanych ze środków UE i krajowych w nowej perspektywie: 

1) Powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych poprzez usuwanie roślinności 
niepożądanej np. trzciny, drzew i krzewów, 
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2) Przywrócenie/polepszenie reżimu hydrologicznego i zwiększanie zdolności retencyjnych 
siedlisk leśnych i nieleśnych (ograniczanie odwodniania terenów bagiennych i podmokłych, 
przywracanie warunków zalewowych, odtwarzanie oczek wodnych, 

3) Udrożnienie i przywrócenie ciągłości korytarzy ekologicznych – likwidowanie barier i 
sztucznych ograniczeń, budowa przepławek, przejść dla zwierzą, 

4) Poprawa stanu zachowania siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków i populacji gatunków, 
5) Opracowanie i aktualizacja PZO/PO dla wszystkich obszarów Natura 2000, 
6) Kontynuacja badań mających na celu zwiększenie wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów 

sieci Natura 2000, 
7) Realizacja monitoringu zaplanowanego w ramach PZO/PO na obszarach sieci Natura 2000, 
8) Prowadzenie działań z zakresu edukacji i komunikacji ze społecznością lokalną, a także 

rozpowszechniania wiedzy o wartościach i zasadach ochrony obszarów sieci Natura 2000, 
9) Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej w celu kanalizacji ruchu turystycznego na terenie 

obszarów sieci Natura 2000, 
10)  Dopłaty/rekompensaty za dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów siedlisk 

przyrodniczych i populacji gatunków. 

Ponadto GDOŚ, w oparciu o PAF, identyfikuje kilka typów projektów jako potencjał dla przyszłych 
projektów strategicznych: 

1. Aktualizacja planów zadań ochronnych, w tym zaplanowanie środków na przeprowadzenie 
wszelkich niezbędnych inwentaryzacji przyrodniczych. Uwzględnienie wszystkich obszarów 
w kraju. 

2.  Monitoring wynikający z PZO. 

3. Realizacja działań ochrony czynnej wynikających z planów zarządzania w oparciu 
o doświadczenia z obecnego projektu realizowanego przez GDOŚ i RDOŚ. 

4. Inwazyjne gatunki obce. 

Następną prezentację wygłosiła Pani Emilia Bylicka - pracownik Departamentu Zarządzania Zasobami 
Przyrody GDOŚ, w zakresie inwazyjnych gatunków obcych. Podczas wystąpienia wybrzmiewała 
potrzeba zwiększenia świadomości nt. wpływu inwazyjnych gatunków obcych (IAS – Invasive Alien 
Species) dla środowiska przyrodniczego, krajobrazu, gospodarki. Rośliny obcego pochodzenia 
stanowią we florze Polski aż 30% wszystkich gatunków. Ok. 1,5 % flory Polski, to gatunki obce 
inwazyjne. Główne drogi rozprzestrzeniania roślin inwazyjnych obejmują: samorzutne 
rozprzestrzenianie się roślin, w szczególności roślin wodnych ze stawów i akwariów do innych cieków, 
wyrzucanie roślin na śmieci lub do kompostu, zanieczyszczenie roślinami opakowań, gleby, pojazdów. 

Ryzyko ze strony IAS obejmuje m.in. następujące negatywne zjawiska:  

• zagrożenie dla różnorodności biologicznej; 

• konkurencja dla innych gatunków; 

• hybrydyzacja; 

• monokultury; 

• zmiany siedlisk przyrodniczych;  

• zmiany fizykochemiczne i mikrobiologiczne w glebie i w wodzie; 

• ograniczenie powierzchni upraw; 

• wektor pasożytów i patogenów; 

• niszczenie obiektów budowlanych; 
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• przyczyna alergii, poparzeń; 

• ugryzienia, urazy mechaniczne; 

• koszty związane z usuwaniem IAS (rocznie ok. 12 mld euro w UE).  

Przedstawiono także definicje, regulacje prawne obowiązujące w tym obszarze na poziomie UE 
i krajowym, w tym zaprezentowano listę gatunków roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które 
w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260). Przedstawicielka GDOŚ zachęcała do 
zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie http://www.gdos.gov.pl/igo oraz stosowania 
zasad sformułowanych w Polskim Kodeksie Dobrych Praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin gatunków 
obcych”. Ww. kodeks został opracowany w następstwie wdrożenia rekomendacji Stałego Komitetu 
Konwencji Berneńskiej, która wskazuje ogrodnictwo jako jedno z głównych źródeł rozprzestrzeniania 
się inwazyjnych gatunków roślin (szacunki wskazują, iż ok 80% roślin obecnie inwazyjnych zostało 
wprowadzonych dla ogrodnictwa lub rolnictwa).  

Następny punkt agendy został zrealizowany w postaci dwóch prezentacji przedstawicieli 
Departamentu Funduszy Ekologicznych Ministerstwa Środowiska – Pana Jarosława Dembka i Pani 
Agnieszki Małeckiej. Pierwsza prelekcja Pana Przewodniczącego Jarosława Dembka pozwoliła na 
zapoznanie uczestników z aktualnym stanem oraz dalszym harmonogramem prac nad przyszłą 
perspektywą finansową. Przewodniczący nawiązując do prezentacji dot. PAF podkreślił znaczenie 
tego dokumentu dla programowania przyszłej perspektywy finansowej, jednocześnie wskazując, iż 
potrzeby finansowe znacznie przekraczają planowana alokację dla Polski z różnych funduszy UE. 
Należy także zwrócić uwagę na  rosnące znaczenie i możliwości finansowania dostępne w ramach 
programów zarządzanych centralnie przez KE takich jak np. Program LIFE. W wystąpieniu 
zaprezentowano proponowane w przyszłej perspektywie finansowej wsparcie obszaru różnorodności 
biologicznej biorąc pod uwagę projekt rozporządzenia PE i Rady ws. EFRR i FS oraz krajowe 
dokumenty strategiczne – Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, Polityka Ekologiczna Państwa 2030, 
Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Obszar dotyczący ochrony przyrody zawiera się 
w propozycji Celu szczegółowego (vii) enhancing biodiversity, green infrastructure in the urban 
environment, and reducing pollution, wskazanego w projekcie rozporządzenia PE i Rady ws. EFRR i 
FS. Przewodniczący podkreślił również, że pomimo, iż różnorodność biologiczna nie znalazła się 
wprost w opracowanym przez KE tzw. załączniku D (Wytyczne inwestycyjne dla Polski w zakresie 
finansowania polityki spójności na lata 2021-2027) do Sprawozdania krajowego – Polska 2019, to 
z informacji uzyskanych podczas dyskusji z pracownikami KE wynika, iż jak najbardziej ten obszar 
powinien być ujęty do finansowania w przyszłej perspektywie. Główna część prezentacji obejmowała 
przedstawienie wstępnych założeń resortu środowiska dla ujęcia omawianego obszaru w ramach 
przyszłego krajowego programu operacyjnego – następcy POIiŚ 2014-2020. Wśród planowanych do 
wsparcia typów projektów wymieniono następujące: 

• realizacja zapisów planów ochrony parków narodowych lub zadań ochronnych 
ustanowionych dla parków narodowych; 

• realizacja zapisów dokumentów planistycznych na obszarach Natura 2000, bez 
wyłączania rezerwatów; 

• realizacja programów ochrony gatunków; 

• realizacja kompleksowych działań na rzecz ochrony gatunkowej o ponadregionalnej skali 
oddziaływania  

• zwalczanie gatunków obcych, w tym inwazyjnych; 
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• odtwarzanie/udrażnianie korytarzy ekologicznych; 

• monitoring i uzupełnienie stanu wiedzy: 

• działania informacyjne i zwiększające wiedzę o sieci Natura 2000, edukacja i 
udostępnienie turystyczne obszarów; 

• opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych. 

Poza zakresem wsparcia w ramach celu szczegółowego (vii) w przyszłym programie krajowym 
planowane są przedsięwzięcia dotyczące zieleni miejskiej, które częściowo zawierają się w ramach 
interwencji celu (iv) dot. adaptacji do zmian klimatu. Jest to związane z ograniczonością środków 
spodziewanych na ten cel oraz kwestią markerów klimatycznych, które dla projektów w celu (iv) będą 
wynosiły 100%, zaś w celu (vii) tylko 40%. Podkreślono chęć kontynuowania co do zasady 
dotychczasowej linii demarkacyjnej pomiędzy wsparciem oferowanym w ramach programu krajowego 
a RPO, z zaproszeniem do dyskusji na końcu spotkania. 

Kolejna prezentacja Pani Agnieszki Małeckiej dotyczyła przybliżenia Programu LIFE, w tym 
wprowadzenia w tematykę finansowania ochrony przyrody i różnorodności biologicznej z tego źródła. 
Program LIFE jako instrument zarządzany centralnie przez KE jest jedynym dedykowanym wyłącznie 
realizacji celów środowiskowych programem w UE. W obecnej perspektywie finansowej w ramach 
LIFE, w obszarze priorytetowym „Przyroda i różnorodność biologiczna” istnieje możliwość uzyskania 
współfinansowania projektów realizujących cele dyrektyw ptasiej albo siedliskowej oraz cele unijnej 
Strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2020 r., w szczególności przez zastosowanie, rozwój, 
testowanie i prezentację podejść, najlepszych praktyk i rozwiązań. Planowany wzrost alokacji dla 
programu wskazuje na potrzebę większego zainteresowania tym źródłem. Propozycja KE w zakresie 
nowego rozporządzenia LIFE wprowadza istotne zmiany względem obecnej perspektywy: 

- Zwiększenie alokacji na Program – do 5,45 mld euro (obecnie ok 3,4 mld Euro), 

- Zmiana struktury i nazewnictwa podprogramów na: 

I dziedzina „Środowisko” 

a) podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna”; 

b) podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”. 

II dziedzina „Działania w dziedzinie klimatu” 

a) podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”; 

b) podprogram „Przejście na czystą energię”. 

- brak alokacji krajowych, w efekcie projekty ze wszystkich krajów członkowskich konkurują ze sobą; 

- rozporządzenie przybrało bardziej ogólny charakter, zaś szczegółowe warunki i procedury wyboru 
projektów określone w opracowywanym przez KE wieloletnim programie prac; 

- planowane poziomy intensywności w nowej perspektywie będą podobne do obecnych zasadniczo 
wsparcie do 60%, ale projekty przyrodnicze dotyczące gatunków priorytetowych do 75%.; 

- duży nacisk KE na realizację projektów zintegrowanych i SNAP – zintegrowane projekty 
przyrodnicze, które mogą wdrażać działania PAF na części terytorium kraju.   

Elastyczne podejście KE/EASME podczas wdrażania projektów zachęca do sięgnięcia po środki  
Programu LIFE, pomimo, iż sam proces aplikowania wymaga zapoznania się z szeregiem 
dokumentów i konkurowania z projektami z całej UE. Warto zapoznać się z informacjami na stronie 
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LIFE https://ec.europa.eu/easme/en/life, a także na stronie krajowego punktu kontaktowego LIFE w 
Polsce http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-
life/aktualnosci. 

W następnej kolejności przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan 
Paweł Łazarski, pracownik Departamentu Rybołówstwa, przedstawił informacje nt. stanu negocjacji 
i zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Podobnie jak inne 
projekty rozporządzeń także to dot.  EFMR zostało opublikowane przez KE w czerwcu 2018 r.,  zaś 
w czerwcu 2019 r. podczas posiedzenia Rady AGRFISH zostało przyjęte częściowe podejście ogólne 
Rady UE. Aktualnie nadal trwają prace nad projektem rozporządzenia o EFMR. Wraz z przejęciem 
prezydencji w Radzie UE przez Finlandię, wznowione zostały prace na forum grupy roboczej ds. 
Wewnętrznej Polityki Rybołówstwa (F.25) w zakresie części rozporządzenia nieobjętych częściowym 
podejściem ogólnym. Zgodnie z harmonogramem prezydencji fińskiej, po przyjęciu częściowego 
podejścia ogólnego w odniesieniu do pozostałej części projektu rozporządzenia (posiedzenie Rady 
AGRIFISH 14-15 października br.) planowane jest rozpoczęcie negocjacji z PE i KE w ramach 
trilogów. Zgodnie z przedstawioną prezentacją zadaniem EFMR w nowej perspektywie będzie przede 
wszystkim kierowanie środków finansowych z budżetu Unii na wspieranie wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb), unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie 
zarządzania oceanami. EFMR nadal będzie narzędziem wspierania zrównoważonego rybołówstwa 
i ochrony żywych zasobów morza. EFMR będzie przyczyniał się do zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego dzięki dostawom wysokiej jakości produktów rybołówstwa i akwakultury. 
Jednocześnie, dzięki wzbogaceniu o komponent niebieskiej gospodarki, EFMR będzie przyczyniał się 
również do poprawy stanu, bezpieczeństwa, czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do 
zrównoważonego zarządzania nimi. Projektowany budżet EFMR na nowa perspektywę finansową 
wyniesie: 6,14 mld euro (w cenach bieżących), z czego na zarządzanie dzielone przeznaczono: 
5,311 mld euro (86,5% alokacji). Na zarządzanie bezpośrednie i pośrednie (wdrażane z poziomu KE) 
przeznaczono: 0,829 mld euro (13,5% alokacji). W obecnej perspektywie stosunek ten wynosił 90% 
do 10%, co oznacza, że udział środków przeznaczonych na zarządzenie bezpośrednie wzrośnie o 
3,5%. Wielkość alokacji przeznaczonej dla Polski w ramach zasobów budżetowych EFMR objętych 
zarządzaniem dzielonym wyniesie 512 mln euro. W ramach EFMR wyróżniono 4 priorytety: 

1. Wsparcie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza. 

2. Przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii poprzez konkurencyjną 
i zrównoważoną akwakulturę i rynki. 

3. Umożliwienie rozwoju zrównoważonej, niebieskiej gospodarki i wspieranie dobrze 
prosperujących społeczności nadbrzeżnych. 

4. Poprawa skuteczności międzynarodowego zarządzania oceanami oraz wkład 
w bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów, ochronę na nich, a także zrównoważone 
zarządzanie nimi. 

W nowej perspektywie uwagę zwraca m.in. zaostrzona warunkowość zatwierdzania Krajowych 
Programów Operacyjnych. Będą one musiały być spójne z celami strategii i analiz dla danego basenu 
oraz krajowymi planami strategicznymi w zakresie rybołówstwa morskiego i osobno akwakultury – 
które również będą musiały być zatwierdzone przez KE. Standardowa stopa współfinansowania 
pozostaje na poziomie 75% wkładu EFMR. Standardowa stawka maksymalnej intensywność pomocy 
pozostaje na poziomie 50% łącznych wydatków kwalifikowanych związanych z dana operacją. 

W kolejnej prezentacji, pani Magdalena Nowicka - Zastępca Dyrektora w Departamencie Płatności 
Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła w zarysie stan negocjacji i zakres 
„zielonej architektury” WPR w nowej perspektywie.    
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We wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe (MFF) na 
lata 2021–2027 określono ramy budżetowe i główne kierunki wspólnej polityki rolnej (WPR). W oparciu 
o te ramy Komisja 1 czerwca 2018 r. przedstawiła pakiet rozporządzeń ustanawiających przepisy 
dotyczące realizacji WPR w latach 2021–2027. Aktualnie trwają prace na forum Rady UE i PE, zaś 
w krótkiej perspektywie rysuje się proces negocjacji WPR, równolegle trwają prace na poziomie 
krajowym. Planowana alokacja jest niższa niż obecnie. Zauważalne jest przeorientowanie celów 
w ramach WPR i znaczne ukierunkowanie na cele środowiskowe (3 sposród 9 celów WPR dot. kwestii 
środowiskowych – gleby, wody, klimatu, bioróżnorodności i krajobrazu). Istotne novum to 
programowanie obu filarów (I i II) z uwzględnieniem celów środowiskowych. Ta nowa „zielona 
architektura” WPR zakłada obligatoryjną dla rolników wzmocnioną warunkowość oraz dobrowolne dla 
rolników wymogi związane z realizacją ekoprogramów w I filarze lub działań klimatyczno-
środowiskowych w II filarze. Natomiast dla państw członkowskich obowiązkowe jest uwzględnienie: 

- w ramach I filara ekoprogramów – nowa forma płatności bezpośrednich dla rolników, którzy chcą 
stosować dodatkwoe praktyki prośrodowiskowe, wykraczajace poza wymogi obowiązkowe, 

- w ramach II filara – zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych o charakterze wieloletnim.  

Nowy system warunkowości – łączy wymogi obecne zazielenienia i wzajemnej zgodności, uzależnia 
otrzymanie pełnego wsparcia od zapewnienia przez beneficjentów zgodności z podstawowymi 
normami dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia 
roślin i dobrostanu zwierząt. Wszyscy beneficjenci płatności bezpośrednich oraz płatności 
obszarowych PROW, tak jak dotychczas w ramach zasady wzajemnej zgodności, zobowiązani będą 
do przestrzegania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) i wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania (SMR). Warunkowość będzie stanowić podstawę do 
określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań w ramach PROW, dyskusja na 
ten temat wciąż trwa. Nowe normy jakie będą obowiązywały obejmują: 

• GAEC 2: odpowiednia ochrona terenów podmokłych i torfowisk, 

• GAEC 5: wykorzystanie narzędzia w zakresie zrównoważonego gospodarowania składnikami 
odżywczymi, tzw. FaST (ang. Farm Sustainability Tool for Nutrients), 

• GAEC 8: zmianowanie na każdym polu upraw. 

Ponadto, w ramach projektowanej normy GAEC 9, zakłada się modyfikację dotychczasowej praktyki 
EFA: przeznaczenie minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych na elementy krajobrazu 
i obszary nieprodukcyjne. 

W prezentacji przedstawiono możliwości finansowania na obszarach chronionych na przykładzie 
instrumentu w ramach II filara w ramach płatności z tytułu niekorzystnych warunków na specyficznych 
obszarach:  

• Płatności Natura 2000 – płatność  za stosowanie się do praktyk wynikających z dyrektywy 
siedliskowej lub  ptasiej, wykraczających ponad normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska (GAEC) oraz warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych. 

• Płatności RDW  - płatność  za stosowanie się do praktyk wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej,  wykraczających ponad normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(GAEC), wymogi dodatkowe w zakresie zarządzania (tj. wymogi SMR, z wyjątkiem SMR 1 - 
dyrektywa RDW (art. 11(3) e i Art. 11(3) h) - wymogi w zakresie kontroli rozproszonych źródeł 
zanieczyszczenia fosforanami) oraz warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków 
rolnych. 

Płatności stanowią rekompensatę całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów 
związanych z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z realizacją ww. dyrektyw.  
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W prezentacji ujęto także planowane wartosci alokacji na nowa perspektywę dla Polski w ramach 
WPR, która ma wynosić ok 30,6 mld Euro (w ramach  I filara 21,42 mld EUR, zaś w ramach II filara 
9,23 mld EUR). Należy zwrócić uwagę, iż aż 30 % środków z II filara WPR ma finansować cele 
środowiskowe (bez ONW). Co więcej 40% środków I i II filara WPR ma finansować cele klimatyczne. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż w ocenie potrzeb przygotowanej dla celów szczegółowych dotyczących 
klimatu i środowiska uwzględnia się krajowe plany/programy środowiskowe i klimatyczne opracowane 
na podstawie dyrektyw takich jak: Dyrektywa ptasia, Dyrektywa siedliskowa, Dyrektywa 
azotanowa,Dyrektywa ramowa wodna,Dyrektywy dotyczące ochrony powietrza (m.in.NEC), Dyrektywa 
pestycydowa, Dyrektywy i rozporządzenia dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
energetyki i energii odnawialnej.  

Kończące slajdy prezentację obrazowały szczegółowo przypisane do potrzeb zidentyfikowanych 
w dwóch celach szczegółowych 5 (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi takimi jak woda, gleba i powietrze) i 6 (Przyczynianie się do 
ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i 
krajobrazu) metody adresowania i propozycje interwencji. Obszary interwencji w ramach WPR w 
zakresie związanym z celami środowiskowymi są dość skomplikowane i angażować będą znaczne 
środki finansowe. Warto korzystać z doświadczeń wdrażania WPR m.in. w zakresie możliwości 
stosowania uproszczeń i kosztów ryczałtowych. Jeden wniosek o środki europejskie i 
współfinansowanie krajowe. Dla programów środowiskowych warto rozważyć wprowadzenie 
uproszczeń. W związku z pytaniami z sali (RDOŚ w Gdańsku i Krakowie, GDOŚ) Prelegentka 
wyjaśniała, że rozgraniczenie pomiędzy płatnościami obszarowymi a płatnością dla obszarów Natura 
2000 musi być związane z określonymi wprost ograniczeniami w gospodarowaniu, innymi 
wymaganiami i zakazem stosowania pewnych zabiegów agrotechnicznych/ nawożenia. Obecnie trwa 
dyskusja nt. ogólnych zasad warunkowości, szczegółowe zasady wdorżeniowe będą opracowywane 
póżniej. Również nie jest ustalone jeszcze kto (zarządca, rolnik – dyskusja o definicji) będzie mógł 
korzystać z płatności dla Natury 2000. Zasadniczo w rozporządzeniu EFRiRW katalog działań 
(interwencje) są określone i państwa członkowiskie będą mogły wybrać interwencje dla 
poszczególnych wariantów programów. 

W kolejnej części spotkania prezentowane były doświadczenia z wdrażania i realizacji projektów 
przyrodniczych. Pierwsza prezentacja w tym zakresie odnosiła się do projektów pozakonkursowych 
wdrażanych w ramach działania 2.4 POIiŚ. Informacje na ten temat zaprezentowała przedstawicielka 
GDOŚ – Pani Agnieszka Zajączkowska-Pajka – Zastępca Dyrektora w Departamencie Realizacji 
Projektów Środowiskowych. Doświadczenia, którymi podzieliła się Pani Dyrektor bazują na realizacji 4 
projektów o łącznej wartości ponad 146 mln zł, w tym dofinansowanie UE ponad 124 mln zł. 
W prezentacji zwrócono uwagę na aspekty realizacji projektów strategicznych, które warto uwzględnić 
podczas programowania kolejnej perspektywy. GDOŚ przedstawił szereg argumentów wskazujących 
na korzyści wynikające z realizacji takich kompleksowych projektów odnoszące się zarówno to 
efektów skali, standaryzacji podejść, szerokiego ujęcia oraz komplementarności pomiędzy projektami 
i możliwości utrzymania efektów. Jednocześnie realizacja kilku projektów GDOŚ pozwala na 
obserwację, iż niejednokrotnie jeżeli zakres jednego projektu współzależy od postępów w realizacji 
innego projektu pojawiają się opóźnienia w obu i konieczność wprowadzania zmian. Aby ograniczyć 
występowanie takich sytuacji w przyszłej perspektywie wartym rozważenia wydaje się umożliwienie 
realizacji jednego projektu przez organy ochrony przyrody o szerokim zakresie, który jednocześnie 
łączyłby zakresy wsparcia z różnych typów projektów dostępnych w ramach programu. Specyfika 
projektów przyrodniczych – ich zmienność, konieczność powtarzania działań i długofalowość, powinna 
być uwzględniana przy tworzeniu założeń dla definicji i wartości wskaźników. Kolejną kwestią, która 
wydatnie wpływa na ograniczenie zakresu i efektów realizacji projektów przyrodniczych jest ryzyko 
wystąpienia pomocy publicznej w projekcie, zwłaszcza dotyczy to terenów prywatnych lub obszarów 
należących do Lasów Państwowych. W tym kontekście należy się zastanowić nad możliwością 
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rozpoczęcia rozmów z KE i uzyskanie potwierdzenia, że wsparcie działań dotyczących ochrony 
czynnej nie wiąże się z koniecznością stosowania zasad pomocy publicznej. Inne ograniczenia 
sprawności realizacji projektów uwarunkowane są zasadami instytucjonalno-prawnymi, które mają 
zastosowanie do GDOŚ i RDOŚ jako państwowych jednostek budżetowych, dotyczy to zwłaszcza 
kwestii zapewniania płynności finansowej i procedowania zmian w budżecie. Realna potrzeba 
sprowadza się o większej elastyczności (plan a realizacja budżetu) z jednej strony, a z drugiej 
zapewnienie bieżącej dostępności środków. W przypadku projektów przyrodniczych z wieloma 
podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków warto zadbać o możliwość agregacji zamówień 
publicznych na poziomie zamawiającego, gdyż występuje dużo zamówień o niskich wartościach 
jednostkowych. Następnie Prelegentka zwróciła uwagę, iż uzasadnione jest wprowadzenie 
uproszczeń i ułatwień (w tym określenie jednolitych zasad i wymagań) dla sprawozdawczości i 
monitorowania, które pozwolą także skrócić procedowanie nad zmianami w toku realizacji projektu. 
Przewodniczący potwierdził, iż IP ma świadomość ww. zasygnalizowanych kwestii problemowych i 
postara się w miarę możliwości uwzględnić sugestie do poprawy systemu w przyszłej perspektywie 
doceniając GDOŚ jako obecnego i przyszłego beneficjenta. 

Druga prezentacja pokazująca cele, efekty i wnioski, z realizacji projektów przyrodniczych na 
obszarach Natura 2000 finansowanych z różnych źródeł, została przedstawiona przez Panią 
Magdalenę Szymańską reprezentującą RDOŚ w Krakowie. Prelegentka przedstawiła spostrzeżenia z 
realizacji 4 projektów współfinansowanych ze środków europejskich (POIiŚ i LIFE) na terenie 30 
obszarów Natura 2000 i budżecie 25 mln zł, które były realizowane w ciągu ostatnich 10 lat. Zakres 
projektów obejmował inwentaryzację przyrodniczą, działania ochronne, edukację ekologiczną i 
budowę infrastruktury turystycznej. Prelegentka podkreślała istotne znaczenie zaangażowania, 
konsultacji społecznych, współpracy ze społecznością lokalną i edukacji dla powodzenia 
przedsięwzięć przyrodniczych. Ponadto porównując zasady wdrażania pomiędzy LIFE i POIiŚ Pani 
Szymańska wskazywała na LIFE jako program o elastycznym podejściu, które umożliwia modyfikację 
zakresu projektu. Podczas realizacji występowały problemy związane z rozdrobnieniem własności 
gruntów prywatnych, niechęcią właścicieli gruntów na prowadzenie zabiegów, brak zainteresowanych 
do prowadzenia wypasu czy brak ciągłości finansowania. Wśród rekomendowanych obszarów 
wymagających finansowania w zakresie bioróżnorodności wskazano m.in. na:  
- działania ochronne wynikające z PO/PZO, 
- czynna ochrona siedlisk półnaturalnych, 
- monitoring stanu zachowania siedlisk i gatunków, 
- baza danych przyrodniczych (inwentaryzacji), 
- wykupy/dzierżawa gruntów, 
- ochrona korytarzy ekologicznych. 
W zakresie usprawnienia systemu naboru i realizacji projektów Prelegentka zasugerowała, aby wziąć 
pod uwagę m.in.: 
- wprowadzenie dwustopniowego systemu oceny na zasadzie analogii z LIFE (I etap fiszka 
projektowa, II etap właściwy wniosek), 
- zapewnienie dokonywania oceny na wszystkich etapach przez eksperta z danej dziedziny, 
- trudności w udowodnieniu efektu ekologicznego w trakcie trwania projektu, 
- zapewnienie funduszy na przygotowanie projektu, 
- umożliwienie wyższego dofinansowania dla kosztów personalnych zespołu projektowego, 
- zaplanowanie mechanizmu finansowania, który zapewnia dostępność większych transz środków 
finansowych (na zasadzie analogii z LIFE).  
 
Ostatnią prezentację na temat doświadczeń z wdrażania działań ukierunkowanych na ochronę 
przyrody w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wygłosił Pan Piotr Wiśniewski z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przedstawił ramy prawne i dokumenty strategiczne, 
które dały podstawy do finansowania ochrony przyrody w Województwie Podlaskim. Strategia 
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Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 określiła „Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze 
podstawą harmonii aktywności człowieka i przyrody” jako cel horyzontalny. W ramach RPO WP 2014-
2020 wsparcie ochrony przyrody zostało uwzględnione w osi VI Ochrona Środowiska i racjonalne 
gospodarowanie jego zasobami, w ramach dedykowanego działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i 
georóżnorodności oraz krajobrazu. Alokacja przewidziana na to działanie to 10 mln Euro, ale 
planowane jest zwiększenie do 12,3 mln Euro. Działanie 6.3 obejmuje 3 typy projektów: 
1. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych  i określenie wartości świadczeń i usług 

ekosystemowych. 
2. Działania związane z ochroną dolin rzecznych i mokradeł będących obszarami naturalnej retencji 

wodnej oraz odbudową naturalnej powierzchniowej i podziemnej retencji wodnej (wszelkie 
działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni 
poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych), renaturyzacja rzek i dolin rzecznych. 

3. Budowa i odbudowa infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu 
siedlisk przyrodniczych i gatunków (trwałe inwestycje na rzecz systemu regionalnego, w 
szczególności w ramach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody i innych form ochrony 
przyrody, tj.: parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary Natura 
2000). 

Największym zainteresowaniem cieszyły się projekty mogące otrzymać wsparcie na: 

- Doposażenie i modernizację ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, 
- Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki 
dydaktyczne – finansowanie uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji 
z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.  
W odniesieniu do planowanego wsparcia tego obszaru w nowej perspektywie wstępne założenia 
RPOWP 2021-2027 obejmują następujące typy projektów: 

• Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów chronionych (Natura 2000, 
parki krajobrazowe i narodowe, rezerwaty przyrody). 

• Rekultywacja/dekontaminacja/ remediacja obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych na 
cele środowiskowe/miejskie. 

• Projekty w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 
miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe (do dyskusji), parki 
miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki. 

W ramach wymienionych typów zidentyfikowano następujące propozycje inwestycji mogących 
podlegać dofinansowaniu w ramach RPOWP 2021-2027: 

• Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim  
(w zakresie ochrony środowiska), 

• Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Podlaskim,  
• Monitoring awifauny lęgowej oraz przelotnej, ssaków dużych i małych oraz siedlisk wodnych 

cennych przyrodniczo na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, 
• Aktualizacja planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, 
• Budowa zbiorników retencyjnych na obszarach miast w związku z zachodzącymi zmianami 

klimatycznymi (nawałnice), tworzenie miejskich terenów zieleni urządzonej przy 
poszanowaniu walorów przyrodniczych.  

 

Po wygłoszonych prezentacjach, których czas trwania przedłużył się ponad pierwotne założenie 
członkowie grupy wzięli udział w krótkiej dyskusji podsumowującej. Rozmawiano między innymi 
o zakresie wsparcia w ramach definicji celu vii, który nie jest jednoznacznie identyfikowalny, m.in. 
w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza. Ze względu na komponent zieleni miejskiej w ramach 
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celu vii zgłoszono potrzebę zaproszenia do dyskusji konserwatorów zabytków, pod opieką których 
znajduje się wiele takich terenów. Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu. 
  


