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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
PROW 2014-2020
Rok 2018:
• 4 rok naboru wniosków w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020
(ostatni rok realizacji działania w przypadku rolników, którzy
w roku 2015 zmienili realizowane od roku 2014 zobowiązanie
rolnośrodowiskowe w ramach PRWO 2007-2013 na zasady
i warunki PROW 2014-2020
• mogą wystąpić wnioski pierwszoroczne i wnioski kontynuacyjne
• istnieje możliwość podejmowania nowych zobowiązań PRSK
w ramach tego działania
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Program rolno-środowiskowo-klimatyczne
PROW 2014-2020

• Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest
5 letnie
• Zobowiązanie jest realizowane w ramach co najmniej
jednego pakietu (w ramach pakietów występują
warianty)
• Rolnik musi przestrzegać wymogów określonych
w rozporządzeniu dla danego pakietu lub wariantu
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - wprowadzenie

 Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do
zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód,
klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków
ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów
genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.
 Należy podkreślić, że wymogiem obowiązującym w ramach wszystkich
pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, sprzyjającym
zachowaniu walorów przyrodniczych obszarów rolniczych, jest zachowanie w
gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu
nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje przyrody.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – wprowadzenie
 Beneficjent: płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może zostać
przyznana rolnikowi albo zarządcy albo grupie rolników albo grupie
rolników lub zarządców.
 Rodzaj wsparcia:
Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5letniego zobowiązania, rolnikom lub zarządcom, którzy dobrowolnie
przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w
zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części
rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.
 Płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zależności od realizowanego
pakietu do hektara (gruntu ornego/sadu/TUZ-u/obszaru przyrodniczego)
lub do szt. zwierząt (samic danej rasy).
 Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne może być realizowane w
ramach jednego wariantu lub jednego pakietu, w przypadku gdy pakiet nie
obejmuje wariantu.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – wprowadzenie
 Rolnik lub zarządca może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, z tym, że takie same zobowiązania może realizować
jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach (tylko gdy rolnik kontynuuje
realizacje takiego samego zobowiązania PRSK podjętego przez innego rolnika, może je
realizować łącznie mimo, że zostały podjęte w tym samym rok);
 Rolnik nie może jednocześnie realizować zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego oraz zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego w ramach Programu
rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 (nie dotyczy przejęcia zobowiązania);
 Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana z
tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania. Natomiast w przypadku, gdy rolnik lub
zarządca ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tego
samego obszaru z tytułu realizacji więcej niż jednego zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego, to płatność przysługuje z tytułu realizacji tego zobowiązania, w ramach
którego przewidziano wyższą stawkę płatności do 1 ha;
 Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach Pakietu 1 nie może być przyznana
w przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania w ramach Pakietu 2
lub Pakietu 6 oraz w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie działania Rolnictwo
ekologiczne w ramach PROW 2014-2020;
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – zobowiązanie
 Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje użytki rolne lub
obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy
siedlisk przyrodniczych (zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy,
torfowiska) lub siedliska lęgowe ptaków (derkacz, rycyk, czajka, kszyk,
krwawodziób, wodniczka, dubelt, kulik wielki) zadeklarowane we wniosku o
przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach
danego pakietu lub danego wariantu, spełniające warunki przyznania płatności
rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz objęte obszarem zatwierdzonym;
 W przypadku Pakietu 1 zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje
użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej;
 W przypadku Pakietu 7 zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym
objęte są zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie
pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej rasy
lokalnej objętej wariantem Pakietu 7, dla których są spełnione warunki
przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, będące zwierzętami
zatwierdzonymi;
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – zobowiązanie

Takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być
realizowane w ramach:
 wariantów Pakietu 2,
 Pakietu 3,
 wariantów Pakietu 4 lub 5,
a w przypadku gdy kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę –
również w ramach:
 Pakietu 1,
 wariantów Pakietu 6,
 ras lokalnych zwierząt w ramach Pakietu 7.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – zmiana zobowiązania
Pakiet 1 - brak możliwości zmiany wielkości obszaru objętego zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, w tym także przekształcenia gruntu ornego na TUZ, sad lub
plantacje wieloletnie.
Pakiet 2, wariant 2.1 – dopuszczalna zmiana:
• wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, lecz nie
więcej niż o 15% w stosunku do wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem w
pierwszym roku jego realizacji,
• miejsca realizacji tego zobowiązania (również na gruntach niezadeklarowanych we wniosku
o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej),
• uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy.
Pakiet 2, wariant 2.2 - zobowiązanie nie podlega zmianie w trakcie trwania zobowiązania
rolno-środowiskowo-klimatycznego (brak możliwości zmiany: wielkości obszaru objętego
zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz miejsca realizacji tego zobowiązania).
Pakiet 3 - zobowiązanie nie podlega zmianie w trakcie trwania zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego (brak możliwości zmiany: wielkości obszaru objętego
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, gatunków lub odmian uprawianych drzew
owocowych oraz miejsca uprawy gatunków lub odmian uprawianych drzew owocowych).
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – zmiana zobowiązania
Pakiet 4 (wszystkie warianty) - zobowiązanie nie podlega zmianie w trakcie trwania
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego (brak możliwości zmiany: wielkości
obszaru objętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, zmiany
uprawianych roślin (trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych) lub
miejsca ich uprawy).
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach
wariantu Pakietu 4 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną wyłączone z obszaru
Natura 2000, zobowiązanie to staje się zobowiązaniem w ramach odpowiedniego
wariantu Pakietu 5. Powyższa zasada nie dotyczy zobowiązań realizowanych w
ramach wariantów 4.7.– 4.11.
Pakiet 5 (wszystkie warianty) - zobowiązanie nie podlega zmianie w trakcie trwania
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego (brak możliwości zmiany: wielkości
obszaru objętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, zmiany
uprawianych roślin (trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych) lub
miejsca ich uprawy).
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach
wariantu Pakietu 5 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną objęte obszarem
Natura 2000, zobowiązanie to staje się zobowiązaniem rolno-środowiskowoklimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu Pakietu 4.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – zmiana zobowiązania
Pakiet 6 (wszystkie pakiety) – dopuszczalna zmiana:
• wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowoklimatycznym,
• miejsca
realizacji
tego
zobowiązania
(również
na
gruntach
niezadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej),
• uprawianej rośliny, z wyjątkiem uprawy roślin dwuletnich. W przypadku
uprawy rośliny dwuletniej, tj.: żyta krzyca, nostrzyka białego (dwuletniego),
pasternaku zwyczajnego, przelotu pospolitego (określonych w ust. 4
załącznika nr do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego), zmiana
uprawianej rośliny lub miejsca jej uprawy jest dopuszczalna dopiero po
upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – zmiana zobowiązania
Pakiet 7 (wszystkie warianty) - zobowiązanie nie podlega zmianie w trakcie
trwania zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, z wyjątkiem:
• zwiększenia liczby zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym
zobowiązaniem lub zmniejszenia liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego
zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej
rasy objętych tym zobowiązaniem w pierwszym roku jego realizacji,
• zastąpienia zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem
zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Zmianę zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zgłasza się
kierownikowi biura powiatowego ARiMR we wniosku o przyznanie płatności
rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione
zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne


Rolnik lub zarządca
realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowoklimatyczne od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o
przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach
danego zobowiązania.



Jeżeli nie są spełnione warunki do przyznania płatności w pierwszym roku
realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznej zobowiązanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne nie zostaje podjęte, a jeżeli brak
spełnienia warunku ma miejsce w drugim lub kolejnym roku - rolnik
kontynuuje podjęte zobowiązanie (istnieje obowiązek zwrotu za warunek
niespełniony!)
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – wprowadzenie
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne dzieli się na dwa poddziałania:
➢ Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
➢ Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów
genetycznych w rolnictwie.
W ramach poddziałania Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych wsparcie udzielane będzie na następujące Pakiety:
➢ 1. Rolnictwo zrównoważone.
➢ 2. Ochrona gleb i wód.
➢ 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.
➢ 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
➢ 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
W ramach poddziałania Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju
zasobów genetycznych w rolnictwie wsparcie udzielane będzie na następujące Pakiety:
➢ 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
➢ 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – pakiety/warianty
Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących
pakietów i wariantów:

➢ Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
➢ Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:
• Wariant 2.1. Międzyplony,
• Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%;
➢ Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
➢ Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:
• Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
• Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
• Wariant 4.3. Murawy,
• Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
• Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
• Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
• Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające,
• Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO),
• Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki,
• Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,
• Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,
• Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – pakiety/warianty cd.
➢ Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:
• Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
• Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
• Wariant 5.3. Murawy,
• Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
• Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
• Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
• Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające;
➢ Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
• Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie –
w przypadku uprawy,
• Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie –
w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego;
➢ Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:
• Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła,
• Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni,
• Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,
• Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń,
• Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – degresywność i limity.
 W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płatność podlega
degresywności w zależności od powierzchni objętej wsparciem.
 Progi degresywności dla powierzchni, która może być wspierana w ramach
gospodarstwa rolnego:
▪ 100 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
▪ 75 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
▪ 60 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.
 Wyjątkiem od tej reguły są powierzchnie zgłaszane do płatności w ramach
Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz
Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
2000 położonych w granicach Parków Narodowych.
 W przypadku Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie, płatność przysługuje do łącznej powierzchni uprawy rośliny
danego gatunku lub odmiany, nie większej niż 5 ha.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – degresywność i limity.

 W przypadku Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, wariant 2.1 Międzyplony,
realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach
zagrożonych erozją wodną, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna
w części przysługującej za realizację tego Pakietu na tych gruntach jest
przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych
gruntów.
 W zakresie Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie płatność przysługuje do maksymalnej liczby
zwierząt utrzymywanej w jednym stadzie tj.:
➢ krów: 100 sztuk;
➢ 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej;
➢ 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej;
➢ 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - limity.
 Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w zakresie Pakietu 7 jest
przyznawana do poszczególnych ras zwierząt gospodarskich, jeżeli liczba
zwierząt w stadzie wynosi co najmniej:
➢ 4 krowy tej samej rasy;
➢ 2 klacze tej samej rasy;
➢ 10 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański,
barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, 30 owiec matek
rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras;
➢ 10 loch rasy puławskiej;
➢ 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem
ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r.– 6 loch;
➢ 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem
ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 3 lochy;
➢ 3 kozy matki.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – warunki
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną, przyznaje się rolnikowi lub
zarządcy jeżeli:
➢ został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
➢ realizuje
5-letnie
zobowiązanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne,
obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach
określonego Pakietu albo jego wariantu,
➢ spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w
ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w
rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – do czego płatność?
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może zostać przyznana:
 w ramach Pakietu 1 – do gruntów ornych jeżeli łączna powierzchnia
posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej 3 ha,
 w ramach Pakietu 2 – do gruntów ornych, jeżeli łączna powierzchnia
posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha,
 w ramach Pakietu 3 – do gruntów, na których są uprawiane drzewa
owocowe poszczególnych odmian lub odmian tradycyjnie uprawianych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r., jeżeli łączna
powierzchnia posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej
1 ha,
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – do czego płatność?

 w ramach Pakietu 4 – do położonych na obszarach Natura 2000 trwałych
użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych, na których występują
poszczególne siedliska przyrodnicze lub siedliska lęgowe poszczególnych
ptaków, a łączna powierzchnia posiadanych przez rolnika użytków rolnych lub
obszarów przyrodniczych wynosi co najmniej 1 ha, a łączna powierzchnia
posiadanych przez zarządcę obszarów przyrodniczych wynosi co najmniej 1 ha,
 w ramach Pakietu 5 – do położonych poza obszarem Natura 2000 trwałych
użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych, na których występują
poszczególne siedliska przyrodnicze oraz łączna powierzchnia posiadanych
przez rolnika użytków rolnych lub obszarów przyrodniczych wynosi co
najmniej 1 ha, a łączna powierzchnia posiadanych przez zarządcę obszarów
przyrodniczych wynosi co najmniej 1 ha,
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – do czego płatność?
 w ramach Pakietu 6 – do gruntów ornych, na których są uprawiane rośliny
odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, lub
poszczególnych roślin gatunków lub odmian wymienionych w załączniku nr
4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, jeżeli łączna
powierzchni posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej
1 ha,
 w ramach Pakietu 7 – jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do księgi hodowlanej
krowy, klacze, lochy, owce matki lub kozy matki poszczególnych ras,
objęte programem ochrony zasobów genetycznych, jeżeli łączna
powierzchni posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej
1 ha.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – do czego płatność?

Warunek posiadania minimalnej powierzchni użytków rolnych lub obszarów
przyrodniczych rolnik może spełnić łącznie z co najmniej jednym rolnikiem lub
zarządcą ubiegającymi się o przyznania płatności rolno-środowiskowoklimatycznej.
Warunek posiadania minimalnej powierzchni obszarów przyrodniczych
zarządca może spełnić łącznie z co najmniej jednym rolnikiem albo jednym
rolnikiem i zarządcą ubiegającymi się o przyznania płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – do czego płatność?
Warunki szczegółowe przyznania płatności:
 działka rolna obejmuje pojedynczą roślinę uprawną lub mieszankę roślin o powierzchni nie
mniejszej niż 0,1 ha;
 w przypadku roślin, które mogą być uprawiane w cyklu rocznym lub wieloletnim, należy
dodatkowo określić, czy dana roślina jest uprawiana jako roślina jednoroczna (UR), roślina
dwuletnia (UD), czy jako roślina wieloletnia (UW), np. nostrzyk biały – UR, nostrzyk biały UW, nostrzyk żółty – UD, nostrzyk żółty – UW;
 w przypadku deklarowania ramach Pakietu 4 lub 5 siedlisk niebędących TUZ (obszary
przyrodnicze OP – obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują
siedliska przyrodnicze lub siedliska lęgowe ptaków wymienione w załączniku nr 4 do
rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego) należy jako uprawę zadeklarować
PRSK+OP+nazwa siedliska (dotyczy 4.2/5.2, 4.3/5.3, 4.6/5.6) np. PRSK OP wilgotne
wrzosowiska (4010). W przypadku deklarowania obszarów przyrodniczych w ramach
wariantów 4.8-4.11 należy zadeklarować PRSK OP;
 w przypadku deklarowania działki rolnej w ramach Pakietu 3, należy podać gatunek/gatunki
oraz odmiany drzew owocowych;
 w przypadku deklarowania na działce rolnej w ramach Pakietu 6 roślin odmian regionalnych
lub amatorskich wpisanych do „KR” należy podać także odmianę danego gatunku;
 w przypadku deklaracji Pakietu 1 lub wariantu 2.1, nazwę rośliny należy podać na
wszystkich działkach rolnych, również tych niezadeklarowanych do powyższych płatności
w danym roku;

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – do czego płatność?
Warunki szczegółowe przyznania płatności:

 w przypadku deklaracji Pakietu 1 pakiet należy podać tylko przy działkach, do których
wnioskodawca ubiega się o przyznanie płatności (nie należy przypisywać nr pakietu do
działek niekwalifikujących się do przyznania płatności w ramach Pakietu 1 – np. TUZ,
rośliny sadownicze, ugór, działki nieobjęte zobowiązaniem w ramach Pakietu 1);
 Informacje szczegółowe dotyczące realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego,
rolno-środowiskowo-klimatycznego lub ekologicznego, w przypadku deklaracji:
✓ Pakietu 1 należy podać realizowaną w danym roku (jeśli dotyczy) praktykę
dodatkową – przyoranie słomy, przyoranie obornika, międzyplon;
✓ wariantu 2.1 należy podać gatunki roślin (skład mieszanki) uprawianych
w międzyplonie;
✓ Pakietu 4 lub Pakietu 5 należy wpisać sposób użytkowania działki rolnej (kośny lub
kośno-pastwiskowy lub pastwiskowy) – w przypadku użytkowania kośnego lub
kośno-pastwiskowego należy dodatkowo wyrysować część działki rolnej, która
w danym roku ma pozostać nieskoszona (wyjątki!);
✓ Pakietu 3, należy wpisać odmiany drzew owocowych rosnących na danej działce
rolnej oraz liczbę drzew poszczególnych odmian – dodatkowo należy wyrysować
miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa;
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – stawki płatności
Stawki płatności PROW 2014-2020

Pakiet 1. Rolnictwo
zrównoważone

400 zł/ha

650 zł/ha
(dotyczy międzyplonów)

Pakiet 2. Ochrona
gleb i wód

Pakiet 3. Zachowanie
sadów tradycyjnych
drzew owocowych

450 zł/ha
(dotyczy pasów ochronnych na
stokach o nachyleniu powyżej 20%)

Degresywność
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna
jest przyznawana do gruntów ornych
w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha
75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha
Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna
jest przyznawana do gruntów ornych
w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha
75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha

Brak degresywności
1 964 zł/ha

Płatność jest przyznawana tylko do
sadów.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – stawki płatności
Stawki płatności PROW 2014-2020

Pakiet 4.
Cenne
siedliska i
zagrożone
gatunki
ptaków na
obszarach
Natura 2000

Degresywność

Ekstensywne użytkowanie na OSO

600 zł/ha

Rycyk a także Kszyk, Krwawodziób
i Czajka

890 zł/ha

Wodniczka

1 199 zł/ha

Dubelt, a także Kulik Wielki

1 070 zł/ha

Derkacz

642 zł/ha

Łąki trzęślicowe

1 276 zł/ha

Łąki selernicowe i słonorośla

1 043 zł/ha

Murawy

1 300 zł/ha

Półnaturalne łąki wilgotne
Półnaturalne łąki świeże

911 zł/ha
1 083 zł/ha

Torfowiska (wymogi obowiązkowe)

600 zł/ha

Torfowiska (wymogi obowiązkowe
i uzupełniające).

1206 zł/ha

Płatność rolno-środowiskowoklimatyczna jest przyznawana do
trwałych użytków zielonych lub
obszarów przyrodniczych
w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha
75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha
Dla obszarów Natura 2000 położonych
w granicach Parków Narodowych
nie stosuje się progów degresywności.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – stawki płatności
Stawki PROW 2014-2020

Pakiet 5. Cenne
siedliska poza
obszarami Natura 2000

Łąki trzęślicowe

1 276 zł/ha

Łąki selernicowe i
słonorośla

1 043 zł/ha

Murawy

1 300 zł/ha

Półnaturalne łąki
wilgotne

911 zł/ha

Półnaturalne łąki
świeże

1 083 zł/ha

Torfowiska (wymogi
obowiązkowe)

600 zł/ha

Torfowiska (wymogi
obowiązkowe i
uzupełniające)

1206 zł/ha

Uprawa

Pakiet 6. Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie

Degresywność

Wytwarzanie
nasion/materiału
siewnego

750 zł/ha

1 000 zł/ha

Płatność rolno-środowiskowoklimatyczna jest przyznawana do
trwałych użytków zielonych lub
obszarów przyrodniczych
w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha
75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha

Płatność rolno-środowiskowoklimatyczna jest przyznawana do
gruntów ornych w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha
75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – stawki płatności
Stawki PROW 2014-2020
Zachowanie
lokalnych ras bydła

Degresywność
1 600 zł/szt.
1 900 zł/szt.

Zachowanie
lokalnych ras koni
Pakiet 7. Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych
zwierząt w rolnictwie

(konie małopolskie i
konie wielkopolskie)

1 700 zł/szt.
(pozostałe rasy)

Zachowanie
lokalnych ras owiec

360 zł/szt.

Zachowanie
lokalnych ras świń

1 140 zł/szt.

Zachowanie
lokalnych raz kóz

580 zł/szt.

Płatność
rolno-środowiskowoklimatyczna przysługuje do liczby
zwierząt utrzymywanych w jednym
stadzie nie większej niż:
➢ 100 sztuk krów,
➢ 70 loch stada podstawowego
świń rasy puławskiej,
➢ 100 loch stada podstawowego
świń rasy złotnickiej białej,
➢ 100 loch stada podstawowego
świń rasy złotnickiej pstrej.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – koszty transakcyjne
Rolnikowi lub zarządcy może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację
kosztów transakcyjnych, poniesionych z tytułu:
➢ sporządzenia w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia, lub
w drugim roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego
dokumentacji przyrodniczej dla siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków
położonych na trwałych użytkach zielonych lub obszarach przyrodniczych,
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowoklimatycznej, objętych obszarem zatwierdzonym – w przypadku Pakietu 4 i 5,
z wyłączeniem wariantu 4.7,
➢ wykonania w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych, o których mowa w art.
44 ustawy o nasiennictwie, oceny wytworzonego materiału siewnego lub nasion
potwierdzającej wymaganą jakość wytworzonego materiału siewnego lub nasion
uprawianych na gruntach ornych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, objętych obszarem zatwierdzonym –
w przypadku wariantu 6.2.
– jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
w ramach danego Pakietu lub wariantu.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – koszty transakcyjne Pakiet 4/5
Koszty transakcyjne
Koszt sporządzenia
dokumentacji przyrodniczej dla
siedliska o powierzchni:

do 1 ha
powyżej 1 ha do 5 ha
powyżej 5 ha do 20 ha
powyżej 20 ha do 50 ha
powyżej 50 ha

Wysokość kwoty przeznaczonej na
refundację kosztów transakcyjnych
260 zł
1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
4 000 zł

Wysokość kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzenia dokumentacji przyrodniczej,
przysługuje w wysokości przedstawionej powyżej, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości
pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest wymagane posiadanie dokumentacji
przyrodniczej lub drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest wymagane posiadanie
dokumentacji przyrodniczej – w przypadku sporządzenia dokumentacji przyrodniczej w drugim roku
realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego
Wysokość kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzenia dokumentacji przyrodniczej dla
siedliska, które jest położone na obszarze, dla którego ustanowiono plan ochrony albo plan zadań
ochronnych, ustala się zgodnie z powyższymi zasadami, z tym, że w związku z tym, że dla tych
obszarów dokonano już opisów siedlisk, wymaganych przy opracowywaniu planów ochrony albo
planów zadań ochronnych, ustalona kwota kosztów transakcyjnych jest pomniejsza o 10%.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – koszty transakcyjne Pakiet 6
Koszty transakcyjne
1. Koszt wykonania oceny wytworzonych
nasion w laboratoriach urzędowych lub
akredytowanych
w
przypadku
wytwarzania nasion gatunków roślin
wymienionych w ust. 4 załącznika nr 3 do
rozporządzenia.

za 1 z następujących gatunków roślin:
lnianka siewna (lnicznik siewny), nostrzyk biały,
lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak
zwyczajny, przelot pospolity
za 1 z następujących gatunków roślin:
pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto
krzyca, gryka zwyczajna

2. Koszt wykonania oceny wytworzonego
materiału siewnego w laboratoriach
urzędowych lub akredytowanych w
przypadku
wytwarzania
materiału
za każdy gatunek rośliny
siewnego roślin odmian regionalnych i
amatorskich wpisanych do rejestru
odmian prowadzonego na podstawie
przepisów o nasiennictwie.

Wysokość kwoty przeznaczonej
na refundację kosztów
transakcyjnych
268 zł

240 zł

262 zł

Wysokość kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu wykonania, w laboratoriach urzędowych lub
akredytowanych, oceny wytworzonego materiału siewnego lub nasion potwierdzającej wymaganą
jakość wytworzonego materiału siewnego lub nasion uprawianych przysługuje w wysokości
przedstawionej powyżej, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej za realizację wariantu 6.2. przyznanej za rok, w którym została
dokonana ta ocena.
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Pakiet 1.
Rolnictwo zrównoważone
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 1
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.

 Cel: Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania,
zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie.
 Wsparcie w ramach tego pakietu promuje racjonalne wykorzystywanie
zasobów przyrody, ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na
środowisko, przeciwdziałanie ubytkowi zawartości substancji
organicznej w glebie.
 Pakiet 1 jest działaniem równoważnym do jednej z praktyk rolniczych
korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43
rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, tj. dywersyfikacji upraw.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 1

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana:
➢ do gruntów ornych oraz konopi włóknistych (objętych
zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii),
➢ do gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi
włóknistych, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności
bezpośredniej do tych gruntów za ten sam rok, w odniesieniu
do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej do tych gruntów, i są spełnione
warunki przyznania płatności bezpośredniej do tych gruntów.
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Pakiet 1 – wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 1:
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 obowiązek nieprzekształcania trwałych użytków zielonych i zachowania elementów
krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody;
 zastosowanie minimum 4 upraw* w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych
w gospodarstwie, przy czym:
▪ udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych
w gospodarstwie, nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych
w gospodarstwie;
▪ udział upraw zbóż nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych
w gospodarstwie;
▪ udział każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich
gruntów ornych w gospodarstwie.
*uprawa – oznacza uprawę dowolnego z różnych rodzajów zdefiniowanych w klasyfikacji botanicznej upraw, uprawę
dowolnego gatunku w przypadku Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae, grunt ugorowany, trawę lub inne
pastewne rośliny zielne. Uprawy ozime i zawartą w art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 1307/2013).
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Pakiet 1 – wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 1:
 uprawianie na gruntach ornych upraw:
➢ wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia PRSK
➢ konopi włóknistych
➢ mieszanek zbożowych, z tym że różne mieszanki nasion uznaje się za oddzielne
uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013, lub
➢ mieszanek strączkowych, strączkowo-gorczycowych, strączkowo-słonecznikowych
lub strączkowo-zbożowych, z tym, że różne mieszanki nasion uznaje się za
oddzielne uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013
 przy czym w przypadku roślin wieloletnich uprawianie ich przez okres nie dłuższy niż
3 lata w okresie objętym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym;
 zakaz ugorowanie gruntów ornych;
 dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana na
gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) i w piątym (lub poprzedzającym)
roku realizacji pakietu, przy czym w zakresie pH, P, K i Mg wykonana przed upływem
25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośredniej w pierwszym i w piątym roku realizacji pakietu;
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Pakiet 1 – wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 1:
 zastosowanie na działce rolnej położonej na gruntach ornych w zmianowaniu minimum
3 grup upraw w ciągu 5 lat realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
 zastosowanie na działce rolnej w jednym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w 4 roku realizacji tego zobowiązania,
następującej praktyki dodatkowej – międzyplon (wysiewany w terminie do
1 października, przy jednoczesnym zakazie wznawiania zabiegów agrotechnicznych
przed 15 lutego);
 zastosowanie na działce rolnej w innym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż w 4 roku realizacji tego zobowiązania,
jednej z poniższych praktyk dodatkowych:
▪ międzyplon (wysiewany w terminie do 1 października, przy jednoczesnym zakazie
wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 15 lutego),
▪ przyoranie słomy,
▪ przyoranie obornika.

Dotyczy działek rolnych, na których uprawiane są rośliny inne niż wieloletnie oraz na
których rośliny wieloletnie są uprawiane krócej niż przez dwa lata ciągłej uprawy.
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Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 1:
 obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego, opartego na
bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg
i potrzeby wapnowania;
 koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na
trwałych użytkach zielonych;
W przypadku równoczesnej realizacji na tym samym obszarze Pakietu 4 lub 5, koszenie
w odpowiednim terminie określonym dla tych pakietów.
 niestosowanie komunalnych osadów ściekowych.
 zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawienia rozdrobnionej
biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta
z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.
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Pakiet 2.
Ochrona gleb i wód
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Pakiet 2. Ochrona gleb i wód.
 Cel: Odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną,
przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie, ochrona wód
przed zanieczyszczeniami.
 Pakiet
polega
na
promowaniu
praktyk
agrotechnicznych
przeciwdziałających erozji glebowej wodnej, utracie substancji
organicznej oraz zanieczyszczeniu wód składnikami wypłukiwanymi z
gleb.
 Utrzymywanie roślinności w okresach między dwoma plonami
głównymi ogranicza zanieczyszczanie wód oraz erozję. Wpływa to
również na strukturalne zróżnicowanie różnorodności biologicznej w
krajobrazie wiejskim.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 2
 W przypadku Pakietu 2, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest
przyznawana do gruntów ornych, na których:
➢ po plonie głównym są uprawiane międzyplony - w przypadku wariantu 2.1,
➢ w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowoklimatycznej zakładane są pasy traw o szerokości nie mniejszej niż 6 metrów,
założone w poprzek stoku - w przypadku wariantu 2.2, jeżeli co najmniej część
gruntów położonych na działce ewidencyjnej na której występują te pasy, jest
położonych na stoku o nachyleniu powyżej 20%.

Uwaga! Na mocy przepisów ustawy Prawo wodne od dnia 1 stycznia 2018 r.
zniesione zostały obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotem (zwane
OSN).

Od roku 2018 możliwość realizacji Pakietu 2 na obszarze całego
kraju!
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Pakiet 2- wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 2:
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 obowiązek nieprzekształcania trwałych użytków zielonych i zachowania
elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje
przyrody.
Wymogi dla wariantu 2.1. Międzyplony:
 siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;
 zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;
 stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3
gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub
gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 zakaz nawożenia międzyplonu;
 zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 niestosowanie komunalnych osadów ściekowych;
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Pakiet 2- wymogi
Wymogi dla wariantu 2.1. Międzyplony – cd.:
 przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie
bezorkowym;
 zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku
międzyplonu ozimego również form jarych).
 dopuszczalne spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin
ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych - wiosną, jeżeli doradca
rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość;
 utrzymywanie minimalnej okrywy roślinnej wymaganej przepisami w
sprawie minimalnych norm na posiadanych przez rolnika gruntach ornych, na
których nie jest realizowany ten wariant, w przypadku gdy grunty te oraz
grunty, na których jest realizowany ten wariant, znajdują się na obszarach
zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w
sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
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Pakiet 2- wymogi

Wymogi dla wariantu 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%:
 wysiewanie mieszanki traw (2 lub 3 gatunkowej z jednakowym udziałem
gatunków roślin w mieszance) do 15 kwietnia lub w okresie od 15 sierpnia do
10 września;
 zakaz spasania traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego, a
w przypadku wysiania mieszanki traw w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia
10 września - również zakaz koszenia traw na pasie ochronnym w tym roku;
 niestosowanie komunalnych osadów ściekowych;
 wypasanie pasów ochronnych w okresie od dnia 20 maja do dnia 1
października lub ich wykaszanie przynajmniej raz w roku w okresie od dnia 15
czerwca do dnia 30 września;
 zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawienia
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa
powinna zostać usunięta z pasa ochronnego lub ułożona w pryzmy, w tym
pryzmy balotowe, stogi lub brogi.
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Pakiet 3.
Zachowanie sadów tradycyjnych
odmian drzew owocowych
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Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
 Cel: Zachowanie powierzchni sadów tradycyjnych odmian drzew
owocowych, środowiska życia wielu organizmów, tradycyjnego sposobu
uprawy i charakterystycznego elementu krajobrazu wiejskiego.
 Pakiet skierowany jest do beneficjentów, którzy uczestniczą w
ochronie dawnych odmian drzew owocowych, których upraw
zaniechano i które są określone w przepisach krajowych.
 Sady tradycyjne stanowią swoistego rodzaju stoję dla rzadko
występujących, zagrożonych gatunków zwierząt, w tym ptaków i
owadów zapylających oraz są miejscem ich żerowania, co przyczynia się
do zachowania różnorodności biologicznej.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 3

W przypadku Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian
drzew owocowych, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest
przyznawana do gruntów, na których są uprawiane drzewa
owocowe odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do
rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego lub odmian
tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed 1950 r.
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Pakiet 3 - wymogi

Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 3:
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 obowiązek nieprzekształcania trwałych użytków zielonych i zachowania
elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje
przyrody;
 obowiązek zachowania sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych, który
obejmuje co najmniej 12 drzew, rozmnażanych na silnie rosnących
podkładkach i prowadzonych jako wysokopienne drzewa, w wieku od 15 lat,
reprezentujących nie mniej niż 4 odmiany lub gatunki przy czym ich liczba w
przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90.
Istnieje możliwość uzupełnienia wypadów w sadzie do 40% obsady wszystkich
drzew;
 minimalna wysokość pnia powinna wynosić 1,20 m;
 zakaz stosowania herbicydów;
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Pakiet 3- wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 3 – cd.:
 obowiązek wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie
tj.:
▪ cięcie formujące i sanitarne drzew oraz prześwietlające nadmiernie
zagęszczone korony;
▪ usuwanie odrostów i samosiewów;
▪ bielenie pni drzew starszych i zabezpieczanie pni młodych drzew przed
ogryzaniem przez gryzonie i zającokształtne;
 koszenie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych
użytkach zielonych;
 zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna
zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy
balotowe, stogi lub brogi.
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Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone
gatunki ptaków na obszarach Natura
2000

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami
Natura 2000
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Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
2000 oraz Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
Cel:
 poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których
siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi
na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie
użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach
i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO
(Pakiet 4);

 utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie
pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych określonych według
typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy siedliskowej, chronionych w ramach
sieci Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących
na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych
sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk oraz siedlisk leżących poza
obszarami Natura 2000 (Pakiet 4 i 5).
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Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura
2000 oraz Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
 Pakiety ukierunkowane na ekstensyfikację gospodarowania, stosowanie
odpowiednich ilości i terminów wykonywanych pokosów lub
intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych lub
siedliskach zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na obszarach
Natura 2000 oraz cennych siedliskach przyrodniczych znajdujących się poza
obszarami Natura 2000 co wpływa pozytywnie na różnorodność
biologiczną.

 Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych (na obszarach
Natura 2000 w przypadku Pakietu 4 i znajdujących się poza tymi obszarami
w przypadku Pakietu 5), lub do obszarów gruntów niebędących użytkami
rolnymi, na których występują typy siedlisk przyrodniczych lub siedliska
lęgowe ptaków (Pakiet 4), tzw. obszary przyrodnicze.
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Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 4 i 5:
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 obowiązek posiadania dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez eksperta
przyrodniczego (wyjątek: Wariant 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO);
 obowiązek nieprzekształcania trwałych użytków zielonych i zachowania
elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje
przyrody;
 na obszarze objętym Pakietem 4 i 5 zakazuje się:
➢ wałowania, stosowania komunalnych osadów ściekowych, stosowania
podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury glebowej,
➢ włókowania w okresie od dnia:
▪ 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m
n.p.m.),
▪ 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich
(powyżej 300 m n.p.m.),
➢ stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego
i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem
odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych),
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Pakiet 4 i 5 - wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 4 i 5:
 na obszarze objętym Pakietem 4 i 5 zakazuje się:
➢ tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu
dostosowanie poziomu wód, wykorzystując istniejące urządzenia melioracji
wodnych szczegółowych do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk
będących przedmiotem ochrony w danym pakiecie, jeżeli takie działania
zostaną szczegółowo określone przez eksperta przyrodniczego, a w przypadku
wariantu 4.7. – przez doradcę rolnośrodowiskowego,
➢ składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych
obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku).
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Pakiet 4 i 5 - wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 4 i 5:
 w przypadku wariantów 4.8-4.11 w zależności od występujących gatunków
ptaków, w załączniku nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowoklimatycznego określone zostały szczegółowe wymogi w odniesieniu do:
sposobu użytkowania, terminów koszenia, odsetka powierzchni
pozostawionej bez koszenia, częstości pokosu, maksymalnej obsady
zwierząt, terminów wypasu, ograniczenia dawki nawozów oraz
wapnowania;
 w przypadku wariantów 4.1/5.1, 4.2/5.2, 4.3/5.3, 4.4/5.4, 4.5/5.5, 4.6/5.6
oraz wariantu 4.7, w zależności od występujących siedlisk w załączniku nr 2
do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego określone zostały
szczegółowe wymogi w odniesieniu do: sposobu użytkowania, terminów
koszenia, odsetka powierzchni pozostawionej bez koszenia, liczby pokosów,
maksymalnej obsady zwierząt, terminów wypasu, ograniczenia dawki
nawozów, wapnowania, bronowania;
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Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 4 i 5:
 W przypadku wszystkich wariantów Pakietu 4 i 5 (z wyjątkiem wariantu
4.6./5.6.) dopuszcza się możliwość naprzemiennego użytkowania danego
siedliska, tj. dopuszczenie możliwości zmiany sposobu użytkowania
w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
pomiędzy kośnym, kośno-pastwiskowym lub pastwiskowym (w zależności
od wariantu), jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość
w dokumentacji siedliskowej lub ornitologicznej, a w przypadku wariantu
4.7, jeżeli taką zmianę sposobu użytkowania dopuści doradca
rolnośrodowiskowy w planie działalności rolnośrodowiskowej.
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Pakiet 6.
Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin w rolnictwie
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Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
 Cel: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekotypów roślin
uprawnych, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich, wytwarzanie nasion
gatunków zagrożonych erozją genetyczną spełniających minimalne wymagania
jakościowe, oraz produkcja materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze.
 Pakiet skierowany jest do beneficjentów, którzy uczestniczą w ochronie
zaniechanych w uprawach odmian gatunków roślin uprawnych, a także gatunków
roślin uprawnych, obecnie zagrożonych erozją genetyczną.
 Realizacja pakietu polega na uprawie lub wytwarzaniu materiału siewnego/nasion
odmian regionalnych i/lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
oraz pozostałych gatunków roślin zagrożonych erozją genetyczną, tj.: pszenicy
płaskurki, pszenicy samopszy, żyta krzycy, lnianki siewnej, nostrzyka białego,
lędźwiana siewnego, soczewicy jadalnej, pasternaku zwyczajnego, przelotu
pospolitego, gryki zwyczajnej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 6

 Płatność w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
roślin w rolnictwie, przyznawana jest:
➢ do gruntów ornych, na których są uprawiane rośliny odmian regionalnych
i amatorskich wpisanych do rejestru odmian prowadzonego na podstawie
przepisów o nasiennictwie, zwanego dalej „krajowym rejestrem”, lub roślin
gatunków wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
➢ do łącznej powierzchni uprawy rośliny danego gatunku lub danej odmiany
regionalnej lub amatorskiej wpisanej do krajowego rejestru,
nie większej niż 5 ha (w ramach wszystkich wariantów Pakietu 6);
 Płatność do wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
roślin w rolnictwie, jest przyznawana do gruntów ornych, których łączna
powierzchnia wynosi nie mniej niż wielkość powierzchni plantacji nasiennych
roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru,
określona dla wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany
w przepisach o nasiennictwie (2 ha – w przypadku materiału siewnego roślin
zbożowych; 0,5 ha – w przypadku pozostałych gatunków roślin rolniczych);
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Pakiet 6 - wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 6:
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 obowiązek nieprzekształcania trwałych użytków zielonych i zachowania elementów
krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody;
 obowiązek uprawy odmian regionalnych i/lub amatorskich zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze z kwalifikowanego materiału siewnego w pierwszym
i czwartym roku uprawy danej odmiany. W drugim, trzecim i piątym roku uprawy tej
odmiany – jest dopuszczalna uprawa z materiału siewnego uzyskanego ze zbioru
w poprzednim roku (wariant 6.1);
 obowiązek wytwarzania materiału siewnego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
odmian regionalnych lub amatorskich zgodnie z przepisami o nasiennictwie, przy
utrzymaniu czystości i tożsamości odmianowej, prowadzenie dokumentacji plantacji
oraz wykonywanych zabiegów i uzyskanie świadectwa oceny laboratoryjnej lub
(wariant 6.2);
 obowiązek wytwarzania nasion gatunków roślin zagrożonych erozją genetyczną,
wskazanych w Programie, spełniających minimalne wymagania jakościowe (określone
w tabeli I i II części V ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowoklimatycznego) oraz posiadanie wyników badań laboratoryjnych w tym zakresie
(wariant 6.2);
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Pakiet 7. Zachowanie
zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w
rolnictwie
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 7
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych
w rolnictwie:

zasobów

genetycznych

zwierząt

 Cel: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez wspieranie i utrzymanie
hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych
wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.
 Pakiet ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków
zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz), w przypadku
których niska lub malejąca liczebność zwierząt hodowlanych stwarza
zagrożenie ich wyginięcia, co przyczyni się do zachowania różnorodności
biologicznej.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 7

 Upoważnionym do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony
zasobów genetycznych, w zależności od poszczególnych gatunków zwierząt
gospodarskich, jest Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
w Balicach k/Krakowa.
 Instytut Zootechniki – PIB określa kryteria i progi liczebności, przy których
dana rasa staje się zagrożona, tworzy program ochrony, którego realizacja
ma zapewnić ochronę poszczególnych zagrożonych ras, nadzoruje realizację
i koordynuje programy ochrony zasobów genetycznych.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – Pakiet 7

Płatność w ramach Pakietu 7 przyznawana jest do samic następujących
ras:
➢ bydło – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe,
polskie czarno-białe;
➢ konie – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie,
zimnokrwiste w typie sokólskim, zimnokrwiste w typie sztumskim;
➢ owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany
barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska,
żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański,
merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza;
➢ świnie – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
➢ kozy – koza karpacka.
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Pakiet 7 – wymogi
Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 7:
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
 obowiązek nieprzekształcania trwałych użytków zielonych i zachowania
elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje
przyrody.
Aby uzyskać wsparcie w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt rolnictwie, beneficjent musi zwrócić się do właściwego
związku hodowców, aby uzyskać potwierdzenie wpisu zwierząt do ksiąg oraz do
Instytutu Zootechniki - PIB w celu potwierdzenia uczestniczenia tych zwierząt
w programie ochrony zasobów genetycznych.
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Pakiet 7 – zastąpienia zwierząt
 Zwierzęta objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym mogą być zastępowane
zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej, chyba że właściwy organ poinformował wcześniej rolnika o
niezgodnościach we wniosku o przyznanie płatności lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na
miejscu.
 Zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności
zastąpienia zwierzęcia. O zastąpieniu rolnik informuje Kierownika BP w terminie 30 dni od dnia
jego dokonania, składając kopię dokumentu, obejmującego oświadczenia: rolnika, podmiotu
prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch, owiec matek i kóz matek, podmiotu
upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych –
w przypadku krów, klaczy, owiec matek i kóz matek, zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały
zastąpione i jakimi je zastąpiono.
 W przypadku gdy zastąpienie, zostało dokonane w terminie określonym do składania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich, lecz przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o zastąpieniu rolnik może poinformować
Kierownika BP, dołączając do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
kopię Oświadczenia, zawierającego wskazanie zwierząt jakie zostały zakwalifikowane do
programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut
Zootechniki.
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Płatność
rolno-środowiskowo-klimatyczna
(PROW 2014-2020)
– załączniki do wniosku
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020) – załączniki

Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dołącza
się:
➢ oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020);
➢ dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego
odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru –
w przypadku realizacji wariantu 6.1;
➢ oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich (dotyczy tylko wersji
papierowej wniosku) – w przypadku realizacji Pakietu 7;
➢ kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez
Agencję, obejmującego oświadczenie rolnika, podmiotu prowadzącego księgi
hodowlane (klacze, lochy, owce matki, kozy matki), podmiotu upoważnionego
do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych
(krowy, klacze, lochy, owce matki, kozy matki), zawierające wskazanie
zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów
genetycznych ras lokalnych – w przypadku realizacji Pakietu 7,
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020) – załączniki
Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dołącza
się:
 oświadczenie o grupie rolników lub grupie rolników i zarządców ubiegających
się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 20142020) – w przypadku, gdy warunek posiadania minimalnej powierzchni
użytków rolnych lub obszarów przyrodniczych, rolnik spełnia łącznie, z co
najmniej jednym rolnikiem lub zarządca albo gdy warunek posiadania
minimalnej powierzchni użytków rolnych lub obszarów przyrodniczych
zarządca spełnia łącznie z co najmniej jednym rolnikiem albo jednym rolnikiem
i zarządcą, ubiegającym się o przyznanie płatności rolno-środowiskowoklimatycznej;
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020) – załączniki

Na materiale graficznym należy wyrysować granice działek rolnych,
na których rolnik/zarządca realizuje poszczególne pakiety lub
warianty, i jeśli dotyczy:
✓ określone w planie działalności rolnośrodowiskowej elementy
krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,
✓ część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym
roku (Pakiet 4 lub 5),
✓ miejsca zasadzenia drzew (Pakiet 3);
✓ granice działek rolnych położonych na gruntach ornych, na
których jest w danym roku realizowana praktyka dodatkowa
(Pakiet 1);
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020)

Dokumenty składane w trakcie postępowania:
➢ do 11 czerwca 2018 roku:
✓ oświadczenie eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego
– dokument składany w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania
w ramach Pakietu 4 lub Pakietu 5;
✓ informacja zawierająca wymogi określone przez eksperta przyrodniczego
w zakresie Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na
obszarach Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami
Natura 2000 – w przypadku, gdy ekspert przyrodniczy określi wymogi dla
poszczególnych wariantów Pakietu 4 lub Pakietu 5, z wyłączeniem wariantu
4.7. Dokument składany w roku, w którym określono te wymogi lub gdy
wymogi te ulegną zmianie;
✓ informacja
zawierająca
wymogi
określone
przez
doradcę
rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie
na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) – w przypadku, gdy doradca
rolnośrodowiskowy określi wymogi dla wariantu 4.7. Dokument składany
w roku, w którym określono te wymogi lub gdy wymogi te ulegną zmianie;
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020)
Dokumenty składane w trakcie postępowania:
➢ do 11 czerwca 2018 roku:
✓ kopia pierwszej, trzeciej i czwartej strony planu działalności
rolnośrodowiskowej – w przypadku, gdy w kampanii 2017 stwierdzono, że
rolnik/zarządca nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej.
Dokument składany w drugim roku realizacji danego zobowiązania;
✓ oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności
rolnośrodowiskowej – jeżeli w kampanii 2017 stwierdzono, że plan
działalności rolnośrodowiskowej jest niekompletny lub jest niezgodny
z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego;
Jeśli rolnik/zarządca nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do określonych gruntów lub zwierząt
objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, w terminie składania
wniosków składa Informację o realizowanym zobowiązaniu rolno-środowiskowoklimatycznym w ramach PROW 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020)
Dokumenty składane w trakcie postępowania:
➢ do 16 lipca 2018 roku:
✓ kopia pierwszej, trzeciej i czwartej strony planu działalności
rolnośrodowiskowej – dokument składany w pierwszym roku realizacji
danego zobowiązania lub w roku, w którym zmianie uległ wykaz pakietów
lub wariantów, w ramach których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne lub zmiany w planie wynikającej z podjęcia
nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
➢ do 1 października 2018 roku:
✓ kopia pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej – dokument składany
w przypadku deklaracji we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych
wariantów Pakietu 4 lub Pakietu 5, z wyłączeniem wariantu 4.7. Dokument
składany w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania a także
w drugim roku realizacji zobowiązania w ramach wariantów Pakietu 4 lub
Pakietu 5, z wyłączeniem wariantu 4.7, jeżeli w pierwszym roku
stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji przyrodniczej;
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020)
Dokumenty składane w trakcie postępowania:
➢ do 31 października 2018 roku:
✓ świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian
regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, lub
✓ informacja o wynikach badania, lub
✓ oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej
 dokumenty składane w przypadku deklaracji we wniosku wariantu 6.2.
W przypadku deklarowania we wniosku roślin z gatunków wymienionych
w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego,
należy złożyć Informację o wynikach badania, w przypadku deklaracji roślin
dwuletnich, w pierwszym roku uprawy tych roślin, należy złożyć
Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej;
✓ kopia dokumentu zawierającego wyniki analizy gleby wraz z oświadczeniem,
w którym są wskazane działki rolne, których dotyczą wyniki analizy gleby –
dokument składany w przypadku deklaracji we wniosku Pakietu 1. Dokument
składany w pierwszym i ostatnim roku realizacji zobowiązania, a także w drugim
roku realizacji zobowiązania w ramach Pakietu 1, jeżeli w pierwszym roku
stwierdzono, że rolnik nie wykonał analizy gleby.
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020)
Dokumenty składane w przypadku zastąpienia zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym w ramach Pakietu 7:
✓ kopia dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję,
obejmującego oświadczenie rolnika, podmiotu prowadzącego księgi hodowlane (klacze,
lochy, owce matki, kozy matki), podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji
działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych (krowy, klacze, lochy, owce matki, kozy
matki), zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu
ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych - dokument składany w przypadku, gdy
zastąpienie zwierząt objętych zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 zostało dokonane
w terminie składania wniosków o przyznanie płatności, lecz przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej;
✓ kopia dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję,
obejmującego oświadczenie rolnika, podmiotu prowadzącego księgi hodowlane (klacze,
lochy, owce matki, kozy matki), podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji
działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych (krowy, klacze, lochy, owce matki, kozy
matki), zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono –
dokument składany w przypadku zastąpienia zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowo-klimatycznym w ramach Pakietu 7. Zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni
od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia; o zastąpieniu rolnik
informuje kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie 30 dni od dnia jego dokonania.
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Transfer zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego
Istnieje możliwość przekazania do realizacji innemu rolnikowi/zarządcy podjętego
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w przypadku:
1) przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt, albo
2) śmierci rolnika lub zapisu windykacyjnego, albo
3) następstwa prawnego.
Załączniki do wniosku:
❖ oświadczenie o kontynuowaniu realizacji zobowiązania (O-25/110), oraz dodatkowo
❖ umowa sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, w wyniku której zostało przeniesione
posiadanie gruntów lub stada – w przypadku przeniesienia posiadania,
❖ odpis
prawomocnego
postanowienia
sądu
o
stwierdzeniu
nabycia
spadku/przedmiotu windykacyjnego, a jeśli postępowanie spadkowe nie zostało
zakończone - zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia
spadku/przedmiotu windykacyjnego lub kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku śmierci,
❖ dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego – w przypadku
następstwa prawnego.
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Działanie
Rolnictwo ekologiczne
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – wprowadzenie
 Działanie Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 jest w dużej części
kontynuacją dotychczasowego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w ramach
Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.
 Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych
zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki
i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
 Wszystkie gospodarstwa uprawnione do wsparcia w ramach działania Rolnictwo
ekologiczne podlegają kontroli wykonywanej przez upoważnione przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne
w zakresie prowadzenia w tym gospodarstwie produkcji rolnej, zgodnie
z przepisami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu
Rady (WE) nr 834/2007.
 Kontrola wykonywana przez jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne odbywa
się corocznie i obejmuje wszystkie gospodarstwa w okresie konwersji oraz po
okresie konwersji.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – pakiety/warianty

Zobowiązanie ekologiczne jest realizowane:
➢ na gruntach ornych w ramach:
• Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, lub
• Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, lub
• Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, lub
• Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji,
lub
• Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, lub
• Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, lub
• Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, lub
• Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie
konwersji, lub
• wariantu 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakietu 4.
Uprawy sadownicze w okresie konwersji, lub
• wariantu 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji, Pakietu 10.
Uprawy sadownicze po okresie konwersji, albo
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – pakiety/warianty

Zobowiązanie ekologiczne jest realizowane:
➢ w zakresie upraw sadowniczych w ramach:
• wariantu 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji,
Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji, lub
• wariantu 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji,
Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji, lub
• wariantu 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie
konwersji, Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji, lub
• wariantu 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji,
Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji, albo
➢ na trwałych użytkach zielonych w ramach:
• Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji, lub
• Pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – stawki płatności
Nazwa i nr Pakietu/wariantu
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji
Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji
Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji
Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

Stawka
966 zł/ha
1 557 zł/ha
1 325 zł/ha

1 882 zł/ha
1 882 zł/ha
790 zł/ha
787 zł/ha
428 zł /ha
792 zł/ha
1 310 zł/ha
1 325 zł/ha
1 501 zł/ha
1 501 zł/ha
660 zł/ha
559 zł/ha
428 zł/ha
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – wprowadzenie

 Beneficjenci: rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie
podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.
 Rodzaj wsparcia: płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zależności
od realizowanego pakietu do hektara (gruntu ornego/TUZ-u/sadu).
 Płatności w ramach pakietów są przyznawane corocznie przez okres
5 lat rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie
w zakresie danego pakietu/pakietów. Płatność w całości lub w części
rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.
 Dla Pakietów 1- 5 i 7-11 płatność jest przyznawana do powierzchni,
na której są uprawiane gatunki roślin określone na poziomie
rozporządzenia krajowego.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – warunki
Płatność ekologiczną, przyznaje się jeżeli:
 został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności,
 łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych w rozumieniu art. 2
ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, wynosi 1 ha;
 realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w art. 29 ust. 2
rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe
wymagania, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu, zwane dalej
„zobowiązaniem ekologicznym”;

 spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów
lub ich wariantów określone w rozporządzeniu.
 Jeżeli rolnik nie spełnia warunku łącznej powierzchni posiadanych przez niego
użytków rolnych (1 ha), płatność ekologiczna może mu zostać przyznana, jeżeli
spełnia ten warunek łącznie z co najmniej jednym innym rolnikiem ubiegającym
się o przyznanie płatności ekologicznej.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – zobowiązanie

 Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno
zobowiązanie ekologiczne, z tym że takie same zobowiązania
może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych
latach, a gdy kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania
ekologicznego podjętego przez innego rolnika – może je
realizować, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.
 Rolnik nie może realizować jednocześnie zobowiązania
ekologicznego oraz zobowiązania rolnośrodowiskowego
podjętego w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW
2007-2013 (nie dotyczy przejęcia zobowiązania).
 Płatność ekologiczne do tego samego obszaru może być
przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – zobowiązanie

 Rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne od dnia 15 marca
roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej
płatności ekologicznej w ramach danego zobowiązania.
 Jeżeli nie są spełnione warunki do przyznania płatności
w pierwszym roku realizacji zobowiązania ekologicznego
zobowiązanie ekologiczne nie zostaje podjęte, a jeżeli brak
spełnienia warunku ma miejsce w drugim lub kolejnym roku –
rolnik kontynuuje podjęte zobowiązanie (istnieje obowiązek
zwrotu za warunek niespełniony!)
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - zobowiązanie

 Zobowiązanie ekologiczne w zakresie wielkości obszaru oraz
miejsca realizacji zobowiązania w trakcie jego realizacji nie
podlega zmianie.
 W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie
pakietów 1–3, 5, 7–9 lub 11 lub wariantu 4.1.2 lub 10.1.2, rolnik
może dokonywać zmiany uprawianych roślin, miejsca ich uprawy
lub zmiany wariantów lub pakietów objętych tym zobowiązaniem,
jeżeli mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki
przyznania płatności ekologicznej z tytułu realizacji tego
zobowiązania. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej, zmiana
uprawianej rośliny, zmiana miejsca jej uprawy oraz zmiana wariantu
lub pakietu jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej
rośliny.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - zobowiązanie

 W przypadku realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie
Pakietu 6 oraz 12 (Trwałe użytki zielone) oraz wariantów 4.1.1
lub wariantu 4.2 lub wariantu 10.1.1 lub wariantu 10.2
(Podstawowe uprawy sadownicze i Ekstensywne uprawy
sadownicze), nie można dokonywać zmiany uprawianych roślin
oraz miejsca ich uprawy.
 W przypadku realizacji Pakietu 5 lub Pakietu 11 na gruntach
ornych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw
albo mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi
drobnonasiennymi, rolnik może zastąpić ten pakiet Pakietem 6
lub Pakietem 12, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te
mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – zmiana zobowiązania

 Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie
Pakietów 1-6 (w okresie konwersji) zostanie zakończony okres
konwersji, co zostanie potwierdzone na wykazie przekazanym
przez jednostkę certyfikującą w zakresie rolnictwa ekologicznego,
rolnik od kolejnego roku realizuje odpowiednie Pakiety 7-12 (po
okresie konwersji).
 Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie
Pakietów 7-12 (po okresie konwersji), zostanie stwierdzone, że
okres konwersji nie został zakończony, rolnik od kolejnego roku,
realizuje odpowiednio Pakiet 1-6 (w okresie konwersji).
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – warunki przyznania
Płatność ekologiczna jest przyznawana:
 w ramach wszystkich pakietów, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie
z przepisami o rolnictwie ekologicznymi, co jest potwierdzone informacjami
zawartymi w wykazie z Jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne;
 w ramach Pakietów 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 jest przyznawana, jeżeli rolnik wytworzył
produkty rolnictwa ekologicznego, w przypadku uprawy roślin dwuletnich, jeżeli
rolnik wytworzył te produkty w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej,
a w przypadku uprawy wielogatunkowej (sad mieszany) – jeżeli rolnik wytworzył te
produkty z co najmniej jednej z upraw tych drzew i krzewów w ramach tej uprawy
wielogatunkowej;
W przypadku uprawy „nowonasadzonych” drzew lub krzewów w ramach wariantów
Pakietu 4 i 10, wytworzenie produktu nie jest wymagane w przypadku uprawy:
✓ maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy – pierwszym roku od ich
nasadzenia,
✓ gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej,
pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej –
w pierwszych trzech latach od ich nasadzenia,
✓ pozostałych drzew i krzewów – w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – warunki przyznania

Płatność ekologiczna jest przyznawana:
 w przypadku wariantu 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie
konwersji i 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji,
jeżeli rolnik zobowiązał się do utrzymania przez okres 2 lat po zakończeniu
zobowiązania minimalnej obsady drzew na gruntach, do których zostanie
mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji tego
zobowiązania. Minimalna obsada drzew wskazana jest w załączniku nr 7
do rozporządzenia, w którym określona jest minimalna obsada drzew,
krzewów i niektórych upraw jagodowych w ramach Pakietu 4 i Pakietu 10,
z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat - min. obsada
drzew wynosi 125 szt./ha i co najmniej 90 % tych drzew jest uprawianych
nie krócej niż 12 lat.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – warunki przyznania
 W przypadku Pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe) warunkiem przyznania
płatności ekologicznej jest posiadanie zwierząt wymienionych w załączniku
nr 5 do rozporządzenia, takich jak: bydło domowe, daniele, gęsi, indyki,
jelenie szlachetne i jelenie sika, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, owce,
perlice, świnie.
 W przypadku Pakietu 6 i 12 (Trwałe użytki zielone) warunek posiadania
zwierząt wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, takich jak: bydło
domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne i jelenie sika (wschodnie), konie,
kozy, króliki, owce jest spełniony jeżeli liczba zwierząt wynosi co najmniej 0,3
DJP na 1 ha wszystkich TUZ zadeklarowanych we wniosku o przyznanie
płatności ekologicznej.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – warunki przyznania
Warunek posiadania zwierząt w ramach Pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe na
gruntach ornych) oraz Pakietu 6 i 12 (Trwałe użytki zielone), rolnik może spełnić
łącznie z co najmniej jednym innym rolnikiem lub jego małżonkiem ubiegającym
się o przyznanie płatności ekologicznej.
 W takim przypadku rolnik składa:
➢ oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się przyznanie płatności
ekologicznej (PROW 2014-2020), w przypadku, gdy warunek posiadania
minimalnej powierzchni użytków rolnych lub warunek posiadania zwierząt
w zakresie Pakietu 5 i 11 oraz Pakietu 6 i 12, rolnik spełnia łącznie z co
najmniej jednym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności
ekologicznej.;
➢ oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie
płatności ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego
posiadaniu, jeżeli warunek posiadania zwierząt w ramach Pakietu 5 i 11
oraz Pakietu 6 i 12, spełnia małżonek rolnika.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – wyliczanie DJP
 Do wyliczania DJP brane są pod uwagę zwierzęta:
✓ posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września
danego roku, zgłoszonych do:
• systemu IRZ ARiMR (dotyczy bydła, kóz i owiec), lub
• rejestru koniowatych (dotyczy koni wskazanych w zaświadczeniu wydanym przez podmiot
prowadzący rejestr koniowatych),
✓ posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 16 października roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia 15
października roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, zgłoszonych do systemu IRZ
ARiMR – w przypadku świń,
✓ wymienione w wykazie producentów, którzy spełnili wymagania w rolnictwa ekologicznego:
• posiadane od dnia przeprowadzenia kontroli przez jednostkę certyfikującą (JC) w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, do dnia
przeprowadzenia kontroli JC w roku złożenia wniosku - dotyczy rolników którzy dokonali
zgłoszenia do JC nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie
płatności ekologicznej, lub
• posiadane od dnia zgłoszenia do JC w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności
ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli przez JC w roku złożenia wniosku o
przyznanie płatności ekologicznej - dotyczy rolników, którzy dokonali zgłoszenia do JC w roku
złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej
- w przypadku pozostałych zwierząt;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – wyliczanie DJP
 Przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w przypadku Pakietu 5 i 11 uwzględnia się
powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych
pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, przeliczonych
na DJP i współczynnika 0,3;
 Przy ustalaniu liczby zwierząt stanowiących podstawę ustalenia wysokości płatności
ekologicznej w przypadku Pakietu 5 i 11 , mogą być uwzględnione również zwierzęta będące
w posiadaniu innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego
małżonka, jeżeli odpowiednio rolnik ten lub jego małżonek wyraził na to zgodę.
W takim przypadku rolnik składa:
➢ oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się przyznanie płatności ekologicznej
(PROW
2014-2020), w
przypadku, gdy inny rolnik
ubiegający się
o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonek, „użycza” swoich zwierząt do
ustalenia powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna
w ramach Pakietu 5 lub 11,
➢ oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności
ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu, jeżeli małżonek
innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej „użycza” swoich
zwierząt do ustalenia powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna
w ramach Pakietu 5 lub 11;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – warunki dla pakietów/wariantów

 Rolnik ma możliwość wykorzystania roślin bobowatych grubonasiennych
i gorczycy białej deklarowanej w ramach Pakietu 1 i Pakietu 7, na nawóz
zielony, bez spełnienia warunku wytworzenia produktu rolnictwa
ekologicznego, ale tylko raz w okresie trwania zobowiązania na danej działce
rolnej. Płatność w takim przypadku jest przyznawana wg stawek dla Pakietów
5 i 11;
 Rolnik ma możliwość wykorzystania roślin bobowatych drobnonasiennych,
traw lub ich mieszanek w ramach Pakietu 5 i Pakietu 11, na nawóz zielony, bez
spełnienia warunku posiadania zwierząt, ale tylko raz w okresie trwania
zobowiązania na danej działce rolnej;
 Rolnik ma możliwość zastosowania dodatkowej 2-letniej praktyki na danej
działce rolnej deklarowanej w ramach Pakietu 5 i Pakietu 11, bez spełnienia
warunku posiadania zwierząt, w przypadku gdy uprawiane wieloletnie rośliny
bobowate drobnonasienne, wieloletnie trawy lub ich mieszanki przeznaczy
w drugim roku na nawóz zielony, ale tylko dwa razy w okresie trwania
zobowiązania na danej działce rolnej;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – warunki dla pakietów/wariantów
 Rolnik ma możliwość wytwarzania materiału siewnego w ramach Pakietu 1
lub Pakietu 7 zgodnie z przepisami o nasiennictwie, pod warunkiem poddania
materiału siewnego pochodzącego z tych upraw ocenie na podstawie tych
przepisów. Warunek wytworzenia materiału siewnego jest weryfikowany w
oparciu o kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na
podstawie przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego
świadectwa wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji
nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub
oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub
wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny (dokumenty składane do
dnia 30 listopada danego roku). Brak kopii świadectwa oceny polowej
materiału siewnego lub zaświadczenia o wydaniu takiego świadectwa lub
dostarczenie informacji o dyskwalifikacji partii materiału siewnego po ocenie
laboratoryjnej skutkuje odmową przyznania płatności w ramach Pakietu 1 lub
7.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – do czego płacimy ?
Płatność ekologiczna jest przyznawana do:
➢ gruntów ornych – w przypadku Pakietów 1–3, 5, 7–9 lub 11 lub wariantu
4.1.2 lub 10.1.2, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest
prowadzona uprawa konopi włóknistych, do tych, które są objęte
zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
➢ trwałych użytków zielonych - w przypadku Pakietów 6 i 12 oraz 5 i 11;
➢ sadów, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków
wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia – w przypadku
wariantów 4.1.1 lub wariantu 4.2 lub wariantu 10.1.1 lub wariantu 10.2;
➢ do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jeżeli
rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośredniej do tych gruntów za
ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie
płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania
płatności bezpośredniej do tych gruntów – w przypadku Pakietu 1 lub 7;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – do czego płacimy ?
 Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie Pakietów
1-6 (w okresie konwersji), rolnik zakończy okres konwersji, płatność
ekologiczna w danym roku jest przyznawana wg stawek określonych dla
odpowiednich Pakietów 7-12 (po okresie konwersji);
 Pomimo stwierdzenia, na podstawie wykazu przekazanego przez jednostkę
certyfikującą w zakresie rolnictwa ekologicznego, w trakcie realizacji
zobowiązania ekologicznego w zakresie Pakietu 7-12 (po okresie konwersji),
że okres konwersji nie został zakończony, płatność ekologiczna w danym roku
jest przyznawana wg stawek płatności określonych dla Pakietów 7-12;
 W przypadku Pakietów 1-6 (w okresie konwersji), płatność ekologiczna jest
przyznawana do gruntów będących w okresie konwersji, ale nie dużej niż
przez 3 lata realizacji zobowiązania ekologicznego;
 W przypadku gdy okres konwersji jest dłuższy niż 3 lata - płatność
ekologiczna jest przyznawana wg stawek określonych dla odpowiednich
Pakietów 7-12 (po okresie konwersji);
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Działanie Rolnictwo ekologiczne
W przypadku realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach Pakietów 1-6 (w okresie
konwersji) na gruntach rolnych do których rolnikowi została przyznana pomoc w ramach
pakietu rolnictwo ekologicznego w ramach:
➢ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm. ), lub
➢ rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm. ), lub
➢ rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361 i 1312 oraz z 2014 r. poz. 324 i 1487). ,
- płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana wg stawek określonych
odpowiednio dla Pakietów 7-12 (po okresie konwersji).
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – degresywność, koszty transakcyjne
 Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:
• 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha;
• 75% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
• 60% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 100 ha.
 Rolnikowi mogą zostać przyznane koszty transakcyjny poniesione z tytułu kontroli
gospodarstwa ekologicznego przez jednostkę certyfikującą w zakresie rolnictwa
ekologicznego;
 W przypadku ubiegania się o rekompensatę kosztów transakcyjnych, należy zaznaczyć
odpowiednie pola „w tym przyznanie kosztów transakcyjnych” na pierwszej stronie
Wniosku o przyznanie płatności;
 W przypadku, jeżeli koszty transakcyjne poniesione z tytułu kontroli gospodarstwa
ekologicznego przeprowadzonej w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności
ekologicznej są jednocześnie objęte pomocą przyznaną rolnikowi w ramach działania:
„Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych – wsparcie dla nowych
uczestników systemów jakości żywności” w ramach PROW 2014-2020 lub
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” w ramach PROW 2007-2013,
koszty transakcyjne w takim przypadku nie przysługują;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne – degresywność, koszty transakcyjne
 Wysokość kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli
gospodarstwa ekologicznego, przysługuje w wysokości przedstawionej poniżej,
z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej.
Koszty transakcyjne
do 5 ha

Koszty kontroli

Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację
kosztów transakcyjnych
900 zł

powyżej 5 ha do 10 ha
powyżej 10 ha do 20 ha

1 000 zł
1 100 zł

powyżej 20 ha do 50 ha

1 300 zł

powyżej 50 ha do 100 ha

1 400 zł

powyżej 100 ha

1 500 zł
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Działanie Rolnictwo ekologiczne
Warunki szczegółowe przyznania płatności:
 w przypadku deklaracji do płatności ekologicznej – działkę rolną stanowi kilka przylegających
do siebie upraw o łącznej powierzchni min. 0,1 ha, pod warunkiem, że wszystkie uprawy na
tej działce rolnej należą do tej samej grupy upraw (ten sam pakiet lub wariant) oraz
powierzchnia z wielogatunkową uprawą sadowniczą o łącznej powierzchni min. 0,1 ha;
 W przypadku deklarowania działek rolnych do płatności ekologicznej, nie jest wymagane
podanie rośliny uprawnej, z wyjątkiem:
▪ trwałych użytków zielonych,
▪ uprawy roślin dwuletnich,
▪ uprawy roślin na materiał siewny i konopi włóknistych w ramach Pakietu 1 lub 7,
▪ uprawy roślin bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej uprawiane w plonie
głównym w ramach Pakietu 1 lub 7 na nawóz zielony,
▪ uprawy mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi
drobnonasiennymi, uprawy roślin bobowatych drobnonasiennych, traw lub ich
mieszanek uprawianych w plonie głównym na nawóz zielony, uprawy wieloletnich
roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek
uprawianych w plonie głównym na nawóz zielony w kolejnym roku w ramach Pakietu 5
lub 11,
▪ upraw deklarowanych w ramach Pakietu 4 i 10 (w tym także w ramach wariantów
Uprawy jagodowe!);
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Działanie Rolnictwo ekologiczne
Warunki szczegółowe przyznania płatności:

 w przypadku roślin, które mogą być uprawiane w cyklu rocznym lub wieloletnim, należy
dodatkowo określić, czy dana roślina jest uprawiana jako roślina jednoroczna (UR),
roślina dwuletnia (UD), czy jako roślina wieloletnia (UW) , np. nostrzyk biały – UR,
nostrzyk biały - UW, nostrzyk żółty – UD, nostrzyk żółty – UW;
 w ramach wariantu 4.1.1, 4.2, 10.1.1,10.2 oraz wariantu 4.1.2, 10.1.2, dopuszczalna jest
uprawa na działce rolnej odpowiednio co najmniej dwóch upraw różnych roślin w
ramach tych wariantów pod warunkiem, że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni
co najmniej 0,1 ha (uprawa wielogatunkowa). W takim przypadku, jako roślinę uprawną
należy wpisać sad mieszany, a w uwagach (kolumna 10), wymienić gatunki roślin
stanowiące uprawę wielogatunkową, np. RE sad mieszany, a w uwagach: jabłoń
domowa, grusza domowa, dereń jadalny, rokitnik zwyczajny, śliwa japońska, lub RE sad
mieszany, a w uwagach: malina, truskawka, poziomka;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi


Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne:
➢

posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem
25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach
systemów
wsparcia
bezpośredniego,
przy
udziale
doradcy
rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję;

➢

nie może przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych
użytków zielonych i pastwisk trwałych;

➢

zachowuje elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,
tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi
 Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne:
➢ przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub
wariantu, które są określone dla poszczególnych pakietów lub ich
wariantów w załączniku nr 2 do rozporządzenia ekologicznego.
➢ prowadzenie rejestr działalności ekologicznej w odniesieniu do gruntów
objętych zobowiązaniem ekologicznym, zawierający wykaz:
a) działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego
Pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania
zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin ze wskazaniem nazwy
i dawki zastosowanego nawozu i środka ochrony roślin oraz przyczyny
zastosowania środka ochrony roślin, oraz koszenia;
b) wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu;
- wraz z terminem ich przeprowadzenia;
Rejestr nie jest prowadzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi
 Wymóg wspólny dla wszystkich pakietów:
➢ co najmniej 30% zbioru uzyskanego w ramach Pakietów 1, 2, 3, 7, 8, 9 oraz wariantów

Pakietu 4 i 10 jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do innych
gospodarstw lub sprzedaży, w przypadku uprawy „nowonasadzonych” drzew lub
krzewów w ramach wariantów Pakietu 4 i 10 – w odniesieniu do każdej z tych upraw,
a w ramach uprawy wielogatunkowej (sad mieszany) – do co najmniej jednej z upraw
w ramach tej uprawy wielogatunkowej;
➢ zbiór uzyskany w ramach Pakietów 5, 6, 11 i 12, z wyłączeniem przypadku, gdy rośliny
bobowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki oraz wieloletnie rośliny bobowate
drobnonasienne, wieloletnie trawy lub ich mieszanki uprawiane w plonie głównym
w ramach Pakietu 5 lub 11 zostaną wykorzystane w danym roku na nawóz zielony na
określonych gruntach, jest przeznaczony do skarmiania zwierząt lub przekazania do
innych gospodarstw lub sprzedaży
– co jest potwierdzone w szczególności dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej,
znakowania i kontroli.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi


Wymóg dodatkowy dla Pakietów 1, 5, 7 i 11 w odniesieniu do gruntów, które
zostaną przeznaczone w danym roku lub w roku nasennym na nawóz zielony
– powierzchnia upraw roślin:
➢ bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej uprawianych w plonie
głównym w ramach Pakietu 1 lub 7 oraz
➢ bobowatych drobnonasiennych, traw lub ich mieszanek uprawianych
w plonie głównym w ramach Pakietu 5 lub 11
– jest w danym roku nie większa niż 25% wielkości obszaru objętego
zobowiązaniem ekologicznym na gruntach ornych;



Wymóg dodatkowy dla Pakietów 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 oraz wariantów 4.1.2,
10.1.2 – uprawianie na gruntach ornych upraw wymienionych w załączniku
nr 4 do rozporządzenia lub w ramach Pakietów 1 i 7 rozporządzenia – konopi
włóknistych w celu uzyskania z tej uprawy nasion lub liści, lub
kwiatostanów.
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi
 Wymogi dodatkowe dla Pakietów 5 i 11 w odniesieniu do gruntów, które
w drugim roku zostaną przeznaczone na nawóz zielony, w pierwszym roku
uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw
lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym:
➢ koszenie w terminie do dnia 31 lipca;
➢ zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa
powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy
balotowe, stogi lub brogi;


Wymogi dodatkowe dla Pakietów 6 i 12:
➢ koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym
na trwałych użytkach zielonych, przy czym dopuszczalne jest wypasanie przez
cały rok zwierząt wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia
w zakresie Pakietów 5 i 11 oraz Pakietów 6 i 12;
➢ zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (siano powinno zostać usunięte
z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub
brogi, w terminie do 2 tygodni po pokosie);
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi


Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4 i Pakietu 10:
❖ w przypadku uprawy drzew w okresie owocowania lub na podkładkach
karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej
niż rok, lub uprawy krzewów owocujących (…):
➢ coroczne
wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych
i
pielęgnacyjnych,
w
szczególności
usuwanie
odrostów
i samosiewów, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego,
określonymi w planie działalności ekologicznej;
➢ utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin,
z tolerancją do 10%;
➢ uprawianie gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub
krzewów owocujących;
➢ sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa;
➢ posiadanie dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału
szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub
materiału szkółkarskiego CAC – w przypadku uzupełnienia minimalnej
obsady drzew i krzewów „nowonasadzonymi” drzewami lub krzewami;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi


Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4 i Pakietu 10:
❖ w przypadku uprawy drzew w okresie owocowania lub na podkładkach
karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej
niż rok, lub uprawy krzewów owocujących (…):
➢ jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych
lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady
drzew i krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż rok, przy czym
w przypadku sadów mających nie mniej niż 12 lat – minimalna obsada
drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest
uprawianych nie krócej niż 12 lat;
➢ jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających
wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału
siewnego roślin sadowniczych, określone dla krzewów jagodowych
i borówki w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do
spełnienia minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w załączniku
nr 7 do rozporządzenia;
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi
 Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4 i Pakietu 10:
❖ w przypadku uprawy „nowonasadzonych” drzew i krzewów, które zostały

nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich:
➢ utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin,
z tolerancją do 10%,
➢ w przypadku drzew – do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego kategorii
elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC,
a uprawianych drzew jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej
obsady drzew określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
➢ w przypadku krzewów - do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego
kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego
CAC, a uprawianych krzewów jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia
minimalnej obsady krzewów określonej w załączniku nr 7 do
rozporządzenia,
➢ coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów pielęgnacyjnych,
w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, formowanie korony
drzew lub przycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów,
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Działanie Rolnictwo ekologiczne - wymogi
 Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4 i Pakietu 10:
❖ w przypadku uprawy „nowonasadzonych” drzew i krzewów, które zostały

nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich:
➢ stosowanie nawozów i środków (dopuszczonych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym, zawierających N, P, K, Mg i Ca) w dawkach określonych w planie
działalności ekologicznej z uwzględnieniem bilansu azotu i wyniku chemicznej
analizy gleby, która została przeprowadzona nie wcześniej niż rok przed
nasadzeniem plantacji sadowniczej,
➢ zapobieganie i ochrona przed chorobami i szkodnikami, w przypadku takiej
konieczności, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego
określonymi w planie działalności ekologicznej,
➢ zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów – utrzymanie gleby
w postaci czarnego ugoru lub zadarnienie przez regularne koszenie lub
stosowanie innych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się chwastów,
➢ sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa,
➢ posiadanie dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału
szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału
szkółkarskiego CAC;
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Płatność ekologiczna
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– załączniki do wniosku
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Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) – załączniki do wniosku
Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) dołącza się:
➢ oświadczenie o wyrażeniu zgody współposiadacza na przyznanie płatności, jeżeli
deklarowane działki rolne są przedmiotem współposiadania (nie dotyczy małżonków),
➢ oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew przez 2 lata od zakończenia
realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw sadowniczych – w przypadku
realizacji wariantu 10.1.1. oraz 10.2,
➢ oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się przyznanie płatności ekologicznej
(PROW 2014-2020) – w przypadku gdy warunek posiadania minimalnej powierzchni
użytków rolnych lub warunek posiadania zwierząt (Pakiety 5, 6, 11, 12), rolnik spełnia
z co najmniej jednym innym rolnikiem wnioskującym o płatność ekologiczną lub inny
rolnik wnioskujący o płatność ekologiczną lub jego małżonek „użycza” zwierzęta
wymagane przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność ekologiczna
w zakresie Pakietu 5 lub 11;
➢ oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt będących
w jego posiadaniu przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność
ekologiczna w zakresie Pakietu 5, 6, 11 oraz 12 – w przypadku realizacji Pakietu 5, 6, 11
oraz 12.
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Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) – inne dokumenty
Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania:
➢ do dnia 11 czerwca 2018 r.
✓ oświadczenie o rodzaju uprawianych na danej działce rolnej drzew i krzewów –
dokument składany w roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie pierwszej
płatności ekologicznej w ramach Pakietu 4, Pakietu 10, lub roku w którym złożył
wniosek o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej w ramach danego zobowiązania
w ramach wariantów 4.1.2., 10.1.2., w przypadku, gdy na gruncie, na którym realizuje
te warianty, dokonał zmiany uprawianych roślin w ramach tych wariantów na inną
roślinę, która może być uprawiana w ramach tych wariantów, lub zastąpił dotychczas
uprawiane rośliny nowymi roślinami tego samego gatunku lub w roku poprzednim w
ramach zobowiązania na gruntach ornych były uprawiane rośliny inne niż rośliny
objęte płatnością w ramach wariantów 4.1.2., 10.1.2;
✓ kopia pierwszej, trzeciej i czwartej strony planu działalności ekologicznej –
w przypadku, gdy w kampanii 2017 stwierdzono, że rolnik nie posiada planu
działalności ekologicznej. Dokument składany w drugim roku realizacji danego
zobowiązania;
✓ oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności ekologicznej – jeżeli
w kampanii 2017 stwierdzono, że plan działalności ekologicznej jest niekompletny lub
jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego;
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Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) – inne dokumenty
Dokumenty składane w trakcie prowadzonego postępowania:
➢ do dnia 16 lipca:
✓ kopia pierwszej, trzeciej oraz czwartej strony planu działalności ekologicznej –
dokument składany w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania lub w roku,
w którym uległ zmianie wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których jest
realizowane zobowiązanie ekologicznego lub zmiany w planie wynikającej
z podjęcia nowego zobowiązania ekologicznego;
➢ do dnia 31 października:
✓ zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym
mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku
realizacji Pakietu 5, 6, 11 oraz 12;
➢ do dnia 30 listopada:
✓ kopia świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie
przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa
wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej
wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, lub oświadczenie
o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym
roku uprawy tej rośliny – w przypadku realizacji Pakietu 1 lub 7;
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Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) – inne dokumenty
Dokument składany:
➢ w terminie składania wniosków – od 15 marca do 11 czerwca 2018 r.:

✓ informacja o realizowanym zobowiązaniu ekologicznym w ramach PROW 2014-2020 - jeśli
rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej do
określonych gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym (niezłożenie w danym roku
wniosku o przyznanie kolejnej płatności może skutkować koniecznością zwrotu przyznanych
płatności ekologicznych za lata ubiegłe),
➢ w odpowiedzi na wezwanie kierownika BP, w terminie 14 dni od doręczenia wezwania:
✓ oświadczenie o utrzymania minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakończenia realizacji
zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw sadowniczych – dokument składany,
w przypadku, gdy w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantu 4.1.1. lub
wariantu 4.2 Pakietu 4, zostanie zakończony okres konwersji;
➢ najpóźniej w terminie 30 dni przed zaprzestaniem uprawy krzewów:

✓ informacja o zamiarze zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu
4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji lub wariantów 10.1.1, 10.2 Pakietu 10. Uprawy
sadownicze po okresie konwersji zobowiązania ekologicznego (PROW 2014-2020) –
dokument składany, w przypadku jeżeli rolnik zamierza zaprzestać uprawy krzewów po
przeprowadzeniu zbioru, przed zakończeniem realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego
w ramach wariantów 2.9-2.12 Pakietu 2 w ostatnim roku realizacji tego zobowiązania.
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Transfer zobowiązań ekologicznych
Istnieje możliwość przekazania do realizacji innemu rolnikowi podjętego zobowiązania
ekologicznego w przypadku:
1) przeniesienia posiadania gruntów, albo
2) śmierci rolnika lub zapisu windykacyjnego, albo
3) następstwa prawnego.
Załączniki do wniosku:
❖ oświadczenie o kontynuowaniu realizacji zobowiązania (O-25/110), oraz dodatkowo
❖ umowa sprzedaży, dzierżawy lub inna umowa, w wyniku której zostało przeniesione
posiadanie gruntów – w przypadku przeniesienia posiadania,
❖ odpis
prawomocnego
postanowienia
sądu
o
stwierdzeniu
nabycia
spadku/przedmiotu windykacyjnego, a jeśli postępowanie spadkowe nie zostało
zakończone - zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia
spadku/przedmiotu windykacyjnego lub kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku śmierci,
❖ dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego – w przypadku
następstwa prawnego.
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Dziękuję za uwagę!

