ZMIANY W ZASADACH PRZYZNANIA
PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH

NA ROK 2018

Zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych

Od 2018 roku nie stosuje się art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1307/2013 – testy dla uznania rolnika za aktywnego
zawodowo.
Rolnik aktywny zawodowo – uznaje się, że osoba posiadająca użytki rolne
lub zwierzęta prowadzi działalność rolniczą, a więc jest rolnikiem
aktywnym zawodowo.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności obszarowych
Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych obowiązujący na terenie całego kraju.
Wymagania z Programu działań wchodzą w zakres wymogów wzajemnej
zgodności. Najważniejsze z nich dotyczą:
▪ warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z
odciekami,
▪ terminów stosowania nawozów, dawek oraz sposobu nawożenia azotem,
▪ terminów dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do
przechowywania nawozów naturalnych,
▪ prowadzenia dokumentacji nawożenia azotem lub opracowanie planu nawożenia
▪ rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, na
terenach o dużym nachyleniu, na glebach zamarzniętych, zalanych, nasyconych
wodą lub przykrytych śniegiem.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego
Płatność dla młodych rolników
Płatność może zostać przyznana na okres 5 lat, począwszy od pierwszego
złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników, pod warunkiem, że
wniosek taki jest składany w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności
rolniczej. Pięcioletni okres przyznawania płatności dotyczy także rolników,
którzy otrzymali płatność dla młodych rolników przed rokiem 2018.
Od roku 2018 okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między
rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym
złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.
W praktyce oznacza to, że rolnicy, który otrzymali płatność dla młodych rolników
po raz pierwszy:
▪ w roku 2015 (rozpoczęcie działalności w roku 2010) – mogą ubiegać się o tę
płatność także w roku 2018 oraz 2019, nawet jeżeli płatność taka nie
przysługiwała im w latach 2016 – 2017,
▪ w roku 2016 (rozpoczęcie działalności w roku 2011) – mogą ubiegać się o tę
płatność także w latach 2018-2020, nawet jeżeli płatność taka nie
przysługiwała im w roku 2017.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego

W przypadku uprawy konopi w międzyplonie zezwolenie i etykiety
składa się do właściwego biura powiatowego w terminie do dnia
1 września 2018 r. Wymóg dostarczenia zezwoleń dotyczy również
podmiotów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.

ZMIANY W ZASADACH
PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI
ZA ZAZIELENIENIE NA ROK 2018

Dywersyfikacja upraw
Z wymogu dywersyfikacji upraw zwolnione są gospodarstwa
a) w których więcej niż 75% gruntów ornych:
▪ jest wykorzystywany do produkcji traw lub innych pastewnych
roślin zielnych,
▪ jest ugorowanych
▪ jest wykorzystywany do uprawy roślin strączkowych lub
▪ stanowi sumę powyższych upraw,
b) w których więcej niż 75% kwalifikujących się użytków rolnych:
▪ stanowi trwałe użytki zielone,
▪ jest wykorzystywany do produkcji traw lub innych pastewnych
roślin zielnych, lub
▪ stanowi sumę powyższych upraw.
Niezależnie od powierzchni pozostałych gruntów ornych.

Dywersyfikacja upraw
 Uprawa mieszana – za jedną uprawę uznane są obszary, na których
prowadzone są obok siebie odrębne uprawy, z których każda (np. marchew,
pietruszka, seler, itd.) ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha (ich łączna
powierzchnia może być większa od 0,1 ha).
 Mieszanki – obszary, na których wysiewane są mieszanki nasion uznawane są
za oddzielne uprawy, pod warunkiem, że możliwe jest ustalenie, że gatunki z
różnych mieszanek nasion różnią się od siebie (nie dotyczy to mieszanek
zaliczanych do kategorii trawy i inne pastewne rośliny zielne, czyli np.
mieszanek bobowatych drobnonasiennych z trawą, mieszanki traw).
Od 2018 r. obszary na których wysiewana będzie mieszanka nasion będą
uznawane za oddzielne uprawy, pod warunkiem, że będzie można ustalić, że
gatunki z różnych mieszanek nasion różnią się od siebie. Oznacza to, że w
przypadku uprawy w jednym gospodarstwie np.:
 mieszanki jęczmienia jarego z owsem siewnym,
 mieszanki żyta ozimego z wyką kosmatą,
 mieszanki bobiku z łubinem żółtym i z wyką siewną,
uprawy takie będą traktowane jako oddzielne uprawy.
 Uprawa pszenicy orkisz (Triticum spelta) – stanowi odrębną uprawę.

Dywersyfikacja upraw
Przykładowa lista mieszanek (nie należąca do „traw i innych pastewnych roślin zielnych”)
uprawianych jako uprawa główna:
pszenica zwyczajna ozima z pszenżytem
ozimym
pszenżyto ozime z żytem ozimym

owies siewny z wyką siewną

kukurydza zwyczajna z bobikiem

żyto jare z pszenicą zwyczajną jarą

kukurydza zwyczajna z wyką siewną

żyto ozime z wyką kosmatą

żyto jare z pszenżytem jarym

wyka siewna z gorczycą sarepską

jęczmień jary z pszenicą zwyczajną jarą

żyto jare z wyką siewną

wyka siewna z bobikiem

jęczmień jary z owsem siewnym

żyto jare z łubinem wąskolistnym

wyka siewna z łubinem białym

jęczmień jary z pszenżytem jarym

żyto jare z łubinem żółtym

wyka siewna z łubinem wąskolistnym

jęczmień jary z żytem jarym

pszenżyto jare z pszenicą zwyczajną jarą

wyka siewna z łubinem żółtym

jęczmień jary z grochem siewnym

pszenżyto jare z grochem siewnym

bobik z grochem siewnym

jęczmień jary z łubinem wąskolistnym

pszenżyto jare z wyką siewną

groch siewny z gorczycą białą

jęczmień jary z łubinem żółtym

pszenżyto jare z łubinem wąskolistnym

soczewica jadalna z gorczycą białą

owies siewny z pszenicą zwyczajną jarą

pszenżyto jare z łubinem żółtym

owies siewny z pszenżytem jarym
owies siewny z żytem jarym
owies siewny z grochem siewnym
owies siewny z łubinem wąskolistnym
owies siewny z łubinem żółtym

słonecznik pastewny z bobikiem i z łubinem
żółtym
pszenica zwyczajna jara z grochem siewnym słonecznik pastewny z bobikiem i z wyką
siewną
pszenica zwyczajna jara z wyką siewną
słonecznik pastewny z wyką siewną i z
owsem siewnym
pszenica zwyczajna jara z łubinem
słonecznik pastewny z bobikiem i z wyką
wąskolistnym
siewną
pszenica zwyczajna jara z łubinem żółtym
bobik z łubinem żółtym i z wyką siewną
kukurydza zwyczajna ze słonecznikiem
pastewnym

kukurydza zwyczajna ze słonecznikiem
pastewnym i z wyką siewną

Źródło: Opracowano w MRiRW z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dywersyfikacja upraw
Wyjątek!
▪ w przypadku obecności w gospodarstwie na gruntach ornych:
✓ trawy w siewie czystym,
✓ mieszanki traw oraz mieszanki traw z bobowatymi drobnonasiennymi,

będą one zaliczone do tej samej uprawy.
Przykładowa lista gatunków roślin zaliczanych do „traw i innych pastewnych
roślin zielnych”:
Bobowate drobnonasienne*
*Wyłącznie w mieszance z trawą

Trawy pastewne

Koniczyna łąkowa
(czerwona)

Komonica błotna

Kostrzewa łąkowa

Rajgras wyniosły

Życica trwała
(rajgras angielski)

Koniczyna biała

Lucerna
sierpowata

Kostrzewa trzcinowa

Stokłosa uniolowata

Koniczyna perska

Lucerna siewna

Kostrzyca
(festulolium)

Stokłosa bezostna

Życica westerwoldzka
(rajgras holenderski)

Koniczyna
krwistoczerwona
(inkarnatka)

Lucerna
mieszańcowa

Kupkówka pospolita

Tymotka łąkowa

Mozga trzcinowata

Koniczyna białoróżowa

Lucerna nerkowata

Mietlica biaława
(olbrzymia)

Wiechlina łąkowa

Wyczyniec łąkowy

Esparceta siewna

Nostrzyk biały

Mietlica psia

Wiechlina błotna

Kostrzewa czerwona

Komonica zwyczajna
(rożkowa)

Rutwica wschodnia

Mietlica rozłogowa

Życica mieszańcowa
(rajgras oldenburski)

Konietlica łąkowa

Życica wielokwiatowa
(rajgras włoski)

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Z wymogu utrzymania obszarów proekologicznych zwolnione są
gospodarstwa
a) w których więcej niż 75% gruntów ornych:
▪ jest wykorzystywany do produkcji traw lub innych pastewnych roślin
zielnych,
▪ jest ugorowanych
▪ jest wykorzystywany do uprawy roślin strączkowych lub
▪ stanowi sumę powyższych upraw,
b) w których więcej niż 75% kwalifikujących się użytków rolnych:
▪ stanowi trwałe użytki zielone,
▪ jest wykorzystywany do produkcji traw lub innych pastewnych roślin
zielnych, lub
▪ stanowi sumę powyższych upraw.
Niezależnie od powierzchni pozostałych gruntów ornych.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Zmiany
w
zakresie
wielkości/parametrów
elementów/obszarów uznawanych za EFA.

niektórych

W odniesieniu do elementów krajobrazu:


żywopłotów/pasów zadrzewionych (EFA2), zadrzewień liniowych (EFA4)
i rowów (EFA8) – dla których określono maksymalną szerokość 10 m (w
tym zwiększono szerokość rowów zaliczanych do EFA z 6 m do 10 m),



oczek wodnych (EFA7) oraz zagajników śródpolnych obejmujących
drzewa, krzewy lub kamienie (EFA5) (zmiana nazwy EFA) – dla tych
elementów określono maksymalną wielkość 0,3 ha (w tym zwiększono
powierzchnię oczek wodnych zaliczanych do EFA z 0,1 ha do 0,3 ha),



stref buforowych i miedz śródpolnych (EFA6/9) (zmiana nazwy i symbolu
EFA) – połączono te obszary w jedną kategorię oraz tak jak w przypadku
miedz śródpolnych, określono limit 20 m szerokości dla stref buforowych
zaliczanych do EFA,



pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu
(EFA10) – w przypadku pasów, na których nie jest prowadzona
produkcja, zwiększono ich maksymalną szerokość – do 20 metrów.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Porównanie wielkości/parametrów
do 2017 r. i od 2018 r.

elementów/obszarów

Do roku 2017
Maksymalna
wielkość/szerokość*
kryteria EFA
≤ 10 m
➢
➢

średnica korony ≥ 4 m
odległość między
koronami ≤ 5 m

żywopłoty lub pasy
zadrzewione
zadrzewienia liniowe

EFA

Maksymalna
wielkość/szerokość**
kryteria EFA

element/obszar EFA
żywopłoty, pasy
zadrzewione
zadrzewienie liniowe

≤ 0,3 ha
≤ 10 m
≤ 20 m

strefy buforowe
miedze śródpolne

zagajniki śródpolne
obejmujące drzewa,
krzewy lub kamienie
strefy buforowe
i miedze śródpolne

≤ 0,1 ha

oczka wodne

oczka wodne

rowy

rowy

cały obiekt nie może przekraczać podanych wielkości
cały obiekt może przekraczać podane wielkości

**

za

Od roku 2018

zadrzewienia grupowe
+ zagajniki śródpolne

≤6m
*

element/obszar EFA

uznawanych

≤ 10 m
➢
➢

średnica korony ≥ 4 m
odległość między
koronami ≤ 5 m

≤ 0,3 ha
(z obiektów ≤ 0,5 ha)

≤ 20 m

≤ 0,3 ha
(z obiektów ≤ 1 ha)

≤ 10 m

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Zmiany w zakresie wielkości/parametrów niektórych elementów/obszarów
uznawanych za EFA – wymogi dodatkowe
 Zadrzewienia liniowe - do EFA zaliczane będą, tak jak dotychczas zadrzewienia
obejmujące drzewa o średnicy korony wynoszącej przynajmniej 4 m; odległość między
koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m. Elementy te nie mogą przylegać do
lasu, ani stanowić części lasu,
 Żywopłoty, pasy zadrzewione - maksymalna szerokość elementu możliwa do
zadeklarowania do EFA wynosi 10 m. Elementy te nie mogą przylegać do lasu, ani
stanowić części lasu,
 Oczka wodne – maksymalna wielkość elementu możliwa do zadeklarowania do EFA
wynosi 0,3 ha z obiektów nie większych niż 1 ha,
 Zagajników śródpolnych obejmujących drzewa, krzewy lub kamienie – maksymalna
wielkość elementu możliwa do zadeklarowania do EFA wynosi 0,3 ha z obiektów nie
większych niż 0,5 ha. Zagajniki nie mogą przylegać do lasu, ani stanowić części lasu,
 Pojedyncze drzewa - za EFA uznawane będą, tak jak do tej pory, drzewa o średnicy
wynoszącej 4 m korony.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Istnieje możliwość wykorzystania jako EFA tych elementów krajobrazu, które przekraczają
parametry w przepisach UE kwalifikujące dany element do EFA.
W przypadku posiadania w gospodarstwie np.:
✓ żywopłotu lub rowu o szerokości 11 metrów, rolnik będzie mógł zadeklarować ten
element jako EFA, ale tylko do szerokości 10 metrów;
✓ oczek wodnych, maksymalna wielkość możliwa do zadeklarowania przez rolnika jako
obszar EFA może wynosić 0,3 ha, niemniej sam obiekt (oczko wodne) może przekraczać
tę wielkość i wynosić maksymalnie 1 ha (np. 0,4 ha).
Rok 2017. Oczko wodne – max. 0,1 ha

Rok 2018. Oczko wodne – max. 0,3 ha

0,20 ha
0,40 ha

Przekroczenie max. wielkości = wykluczenie EFA

Przekroczenie max. wielkości = wykluczenie EFA
deklarowanie 0,30 ha z 0,40 ha

Z obiektu nie uwzględnionego w katalogu EFA, nie można deklarować części obszaru EFA,
np. oczka wodnego z powierzchni jeziora lub zagajnika z powierzchni lasu.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Międzyplony/pokrywa zielona
Zmianie ulegają przepisy dotyczące wysiewu i okresu utrzymania międzyplonu
ścierniskowego.

Zostają wprowadzone dwie możliwości realizacji wymogu:
 stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymania, tj.
➢ wysiew – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia;
➢ utrzymanie – co najmniej do dnia 15 października lub
 indywidualne podejście, tj.
➢ wysiew – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia;
➢ utrzymanie przez (co najmniej) 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.
Dzień wysiewu należy wskazać w oświadczeniu złożonym do kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Za wsiewki traw lub roślin bobowatych (EFA14c) (nowa nazwa EFA)
uznawane będą wsiewki roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę
główną (do roku 2017 za EFA uznawane były wyłącznie wsiewki traw w
uprawę główną).
Przykładowa lista gatunków roślin bobowatych drobnonasiennych, które
mogą być uprawiane jako wsiewka w uprawę główną:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rośliny bobowate
seradela
komonica błotna
komonica zwyczajna
koniczyna biała
koniczyna białoróżowa
koniczyna czerwona
koniczyna krwistoczerwona
koniczyna perska
lucerna chmielowa
lucerna mieszańcowa
lucerna sierpowata
lucerna siewna
nostrzyk biały
rutwica wschodnia

Źródło: Opracowano w MRiRW we współpracy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Zakaz stosowania środków ochrony roślin - wprowadzono zakaz
stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA, tj. na:

 ugorach,
 pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na
których prowadzona jest produkcja,

 międzyplonach lub okrywie zielonej (międzyplon ścierniskowy)*,
 międzyplonach lub okrywie zielonej (międzyplon ozimy)*,
 wsiewce traw lub roślin bobowatych w plon główny**,

 uprawach wiążących azot.
Zakaz stosowania środków ochrony roślin obejmuje także zaprawę nasion.
* Na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich
utrzymania.
**W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od
momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy
głównej.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)

W Oświadczeniu o powierzchni obszarów proekologicznych rolnik będzie
oświadczał, że na obszarach zadeklarowanych jako EFA1, EFA11, EFA14a, EFA14b,
EFA14c, EFA15 nie stosuje środków ochrony roślin, w okresie utrzymania
elementu EFA.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Współczynniki ważenia
proekologicznych EFA

i

przekształcenia

WSPÓŁCZYNNIK
KONWERSJI

(konwersji)

dla

obszarów

WSPÓŁCZYNNIK
WAŻENIA

OBSZAR EFA
(po zastosowaniu obu
współczynników)

nie dotyczy

1

1 m²

Żywopłoty/pasy zadrzewione (na 1 m)

5

2

10 m²

Zadrzewienia pojedyncze (na drzewo)

20

1,5

30 m²

Zagajniki śródpolne (na 1 m²)

nie dotyczy

1,5

1,5 m²

Zadrzewienie liniowe ( na 1 m)
Oczka wodne ( na 1 m²)

5
nie dotyczy

2
1,5

10 m²
1,5 m²

Rowy ( na 1 m)

5

2

10 m²

Strefy buforowe i miedze
śródpolne

6

1,5

9 m²

Pasy gruntów kwalifikujących się do
płatności wzdłuż obrzeży lasu
(na 1 m):
- bez produkcji
- z produkcją

6
6

1,5
0,3

9 m²
1,8 m²

Zagajniki o krótkiej rotacji ( na 1 m²)

nie dotyczy

0,5

0,5 m²

nie dotyczy

1

1 m²

nie dotyczy

0,3

0,3 m²

nie dotyczy

1,0

1 m²

ELEMENT

(m/ drzewo do m²)

Grunty ugorowane (na 1 m²)
Elementy krajobrazu:

(na 1 m)

Obszary zalesione w ramach PROW
( na 1 m²)
Międzyplony lub okrywa zielona
(na 1 m²)

Uprawy wiążące azot (na 1m²)

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
„Przylegające” obszary proekologiczne
Za obszary przylegające uznawane będą elementy krajobrazu oraz strefy buforowe i miedze, jeżeli
przylegają do obszaru proekologicznego bezpośrednio przylegającego do gruntów ornych
gospodarstwa.

Rów

Grunt orny

Żywopłot

Przykład 1

Trwały użytek zielony

Element krajobrazu (rów) przylega do innego elementu krajobrazu (żywopłotu), który to przylega do
gruntu ornego. W takim przypadku, każdy z tych elementów, zarówno żywopłot jak i rów, mogą być
uznane za obszar proekologiczny.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Przylegające” obszary proekologiczne

Żywopłot

Rów

Grunt orny

Strefa buforowa

Przykład 2

Trwały użytek zielony

Strefa buforowa jest położona na gruntach ornych, więc rów można uznać za przylegający do gruntu
ornego.
W tym przypadku również żywopłot może zostać uznany za EFA, ponieważ bezpośrednio przylega do
EFA (rowu) przylegającego do gruntu ornego.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Przylegające” obszary proekologiczne

Żywopłot 2

Rów

Grunt orny

Żywopłot 1

Przykład 3

Trwały użytek zielony

Żywopłot 1 przylega do gruntu ornego. Rów przylega do EFA przylegającego do gruntu ornego.
Żywopłot 2 nie przylega do EFA bezpośrednio przylegającego do gruntu ornego oraz sam nie
przylega do gruntu ornego, więc nie może zostać uznany za obszar EFA.
Tylko żywopłot 1 oraz rów potencjalnie mogą zostać uznane za EFA.

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI
ZA ZAZIELENIENIE NA ROK 2018
Rezygnacja z obowiązku składania przez rolnika Oświadczenia o zwolnieniu z
obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia w przypadku prowadzenia w
gospodarstwie produkcji metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o
rolnictwie ekologicznym w odniesieniu do tej części gospodarstwa, na której
prowadzona jest taka produkcja.

ZASADY
SKŁADANIA WNIOSKU
O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA
ROK 2018

Zasady składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania
wniosku o przyznanie płatności.
▪ Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku
2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku
2017.

▪ Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus.

Oświadczenie
=
wniosek o
przyznanie
płatności
na rok 2018

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w
odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w
roku 2017

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie
płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności
na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do
wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
Rolnik może złożyć Oświadczenie zamiast wniosku, jeżeli zawarta we wniosku złożonym w
roku w 2017 powierzchnia gruntów ornych wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się on
wyłącznie o:
➢ jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub
➢ płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, lub

➢ płatność do owiec, lub
➢ płatność do kóz, lub
➢ płatność niezwiązaną do tytoniu, lub
➢ w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesianie, lub
➢ w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii
pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności
złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w
odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w
roku 2017
Oświadczenia nie składają rolnicy, którzy w roku 2017 ubiegali się o:

✓ płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin
strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do
powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy
ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności
do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi
włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
✓ płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
✓ płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
✓ płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w
odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w
roku 2017
W przypadku złożenia oświadczenia, uznaje się, że rolnik złożył na 2018 r.
wniosek o przyznanie tych płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do
tytoniu oraz płatności obszarowych w ramach PROW 2007-2013 i PROW 20142020, o które ubiegał się w poprzednim roku.
Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2018 r.
na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Termin na złożenie oświadczenia nie podlega
przywróceniu.
W przypadku, gdy rolnik złożył Oświadczenie potwierdzające brak zmian w
stosunku do roku 2017 natomiast w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie
wnioskowania, powierzchni działek referencyjnych i rolnych wówczas rolnik
składa zmianę do wniosku.

Wzór Oświadczenia

Zasady wypełniania
Oświadczenia
Obsługa Oświadczenia
w ARiMR

Zasady wypełniania Oświadczenia
Pole 01 - należy wpisać 9-cyfrowy numer identyfikacyjny.
Pole 02 - należy wpisać nazwisko osoby, która ubiega się o
przyznanie płatności, a w przypadku osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
(j.o.n.o.p) – pełną nazwę.
Pole 03 - należy wpisać pierwsze imię osoby, która ubiega się
o przyznanie płatności, a w przypadku osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
(j.o.n.o.p) - nazwę skróconą.
Pole 04 - należy wpisać drugie imię osoby (jeżeli je posiada),
która ubiega się o przyznanie płatności, a w przypadku
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- nazwę organu założycielskiego.
Pole 05 - należy wpisać numer PESEL (dotyczy osób
fizycznych).
Pole 06 - należy wpisać numer REGON, jeżeli został nadany
(pole obowiązkowe dla osób prawnych i j.o.n.o.p).
Pole 07 - należy wpisać kod kraju oraz numer paszportu lub
innego dokumentu tożsamości; dotyczy osób fizycznych
nieposiadających obywatelstwa polskiego.
Pole 08 - rolnik podając numer telefonu komórkowego może
otrzymywać krótkie informacje tekstowe (sms) związane ze
złożonym oświadczeniem i zasadami przyznawania płatności.

Pole 09 - w tym polu rolnik (pełnomocnik/osoba uprawniona
do reprezentacji) składa obowiązkowo czytelny podpis (imię i
nazwisko) wraz z datą wypełnienia oświadczenia,
potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz
znajomość zasad przyznawania płatności. Oświadczenie
uznaje się za złożone, jeżeli jest podpisane przez rolnik.

Obsługa Oświadczenia w ARiMR
 W każdym przypadku złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w
odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 osobiście przez
wnioskującego lub przez osobę trzecią (ustalenie na podstawie dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), osoba składająca Oświadczenie otrzyma
Potwierdzenie przyjęcia Oświadczenia.
 W przypadku niespełnienia warunków ustawowych do złożenia Oświadczenia (rolnik nie
jest uprawniony do złożenia oświadczenia), ARiMR wyda, na podstawie art. 61a kpa,
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ze wskazaniem przyczyn oraz
pouczeniem o możliwości złożenia wniosku o przyznanie płatności i terminie składania
wniosków.
 Postanowienie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o
przyznanie płatności.
 W przypadku stwierdzenia braków formalnych w oświadczeniu (np. brak podpisu) – do
rolnika zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia braków, pod warunkiem, że termin
wysłania takiego wezwania będzie umożliwiał uzupełnienie tych braków do dnia 14
marca 2018 r.
 W przeciwnym wypadku wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na
podstawie oświadczenia, w którym rolnik zostanie jednocześnie poinformowany o
możliwości i terminie złożenia wniosku.

Wniosek o przyznanie
płatności
w formie
elektronicznej –
za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus

Jak skorzystać z aplikacji eWniosekPlus?
KROK 1.
Zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła) a jeśli go nie masz, utwórz
nowe na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.
Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:
➢ numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
➢ kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w
przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy
wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu
od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
➢ 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności.
Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe.
KROK 2.
Wypełnij wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem podpowiedzi
wyświetlanych na bieżąco i dołącz wymagane dokumenty a aplikacja automatycznie
sprawdzi, czy zrobiłeś to poprawnie.
KROK 3.
Wyślij wniosek i pobierz potwierdzenie.

Zmiany w zasadach
wypełniania wniosku
w stosunku do roku 2017

Zmiany w zasadach wypełniania wniosku w stosunku
do roku 2017
➢Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą
deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności, chyba że
deklaracja taka jest niezbędna do celów innych schematów pomocowych.

➢Rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do
traw, zobowiązani są do wykazywania takich obszarów we wniosku jako
uprawa – trawy na ugorze.
Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni
spowoduje, że grunt ten po 5 latach stanie się trwałym użytkiem zielonym.
➢Rolnicy, którzy prowadzą produkcję rolniczą zgodnie z zasadami rolnictwa
ekologicznego i rezygnują z obowiązku przestrzegania wymogów
zazielenienie wypełniają pole 11 w sekcji VIII wniosku.

Dziękuję za uwagę

