
Działanie 

„ROLNICTWO EKOLOGICZNE”

PROW 2014-2020

Zmiany do rozporządzenia wprowadzone od kwietnia 2017

- zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego



OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 370, z późn. zm.) 

zmienione przez:

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 983) 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 343) 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 610)

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1270)

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  poz. 807).

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1775),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia …. marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - projekt



I. Płatność ekologiczna także do nowo nasadzonych plantacji drzew/krzewów

(obok dotychczas istniejących możliwości)

Drzewa/krzewy zostały nasadzone przed upływem 25 dni, od dnia kiedy upływa termin

składania wniosków (Dz.U. poz. 1775):

do nasadzeń użyto:

• materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany roślin

sadowniczych lub

• materiału szkółkarskiego CAC, który spełnia minimalne wymagania jakościowe

takie jak dla materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii

kwalifikowany w zakresie wysokości drzewa i średnicy pnia (minimalne

wymagania jakościowe wskazane w rozporządzeniu ekologicznym);

uprawianych drzew jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady tych

drzew;

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.



I. Płatność ekologiczna także do nowo nasadzonych plantacji drzew/krzewów – cd.

• w przypadku gatunków roślin nieobjętych ustawą o nasiennictwie (dereń jadalny,

bez czarny, róża dzika itp.) do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego, który

spełnia minimalne wymagania jakościowe takie jak minimalne wymagania

jakościowe dla materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany

określone dla krzewów jagodowych w zakresie m.in. długości i średnicy pędu

(minimalne wymagania jakościowe wskazane w rozporządzeniu ekologicznym).

Sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii

elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC roślin sadowniczych

(wypis ze świadectwa kwalifikacji, szkółkarski dokument towarzyszący, dokument

dostawcy).

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.



I. Płatność ekologiczna także do nowo nasadzonych plantacji drzew/krzewów – cd.

1. Pielęgnacja: coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów pielęgnacyjnych,

w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, formowanie korony drzew lub

przycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów;

2. Nawożenie: 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;

3. Ochrona roślin: zapobieganie i ochrona przed chorobami i szkodnikami,

w przypadku takiej konieczności, przy użyciu środków dopuszczonych

do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie ze wskazaniami doradcy

rolnośrodowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej;

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.



I. Płatność ekologiczna także do nowo nasadzonych plantacji drzew/krzewów – cd.

4. Zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów: utrzymanie gleby

w postaci czarnego ugoru lub zadarnienie przez regularne koszenie lub stosowanie

innych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się chwastów (np. ściółkowanie,

zastosowanie agrowłókniny).

Plan działalności ekologicznej dla tych czterech ww. wymogów zawiera szczegółowy opis

sposobu ich realizacji wraz z uzasadnieniem takiego sposobu.

W przypadku nowo nasadzonych sadów - wytworzenie produktów wymagane wg…

(od 2018 r. – doprecyzowanie)

OŚWIADCZENIE o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy, dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki.

Od 2018 r. – termin składania ww. oświadczenia - dynamiczny do terminu składania wniosków.

UWAGA: Kontrola na miejscu ARiMR w 100% nowo nasadzonych plantacji sadowniczych

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.



  

 

……………………………………….……………... 

Imię i nazwisko / pełna nazwa1) rolnika 

 
……………………………………….……………... 

Numer identyfikacyjny rolnika 

 

 

……………………………………….……………... 

Numer dokumentu (wypełnia pracownik ARiMR) 

 

……………………………………….……………... 

Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR) 

 

OŚWIADCZENIE 
2)

 
o rodzaju uprawianych na danej działce rolnej drzew i krzewów 

 

Oświadczam, że w związku z realizacją zobowiązania ekologicznego (PROW 2014-2020)  

w zakresie Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji lub Pakietu 10. Uprawy 

sadownicze po okresie konwersji, na niżej wskazanych działkach rolnych uprawiane są 

następujące rodzaje drzew lub krzewów
3)

:  

Oznaczenie 

działki rolnej4)

Nr działki 

ewidencyjnej, na 

której jest 

położona działka 

rolna

Uprawa (nazwa rośliny)
Rodzaj uprawianej 

uprawy5)

Data wykonania 

nasadzenia6)

Rodzaj 

zastosowanej 

podkładki7)

A1 123/4 porzeczka owocujące 03.2015 -

C2 567/8 jabłoń domowa karłowe 03.2016 półkarłowe

G6 987 grusza domowa nieowocujące 10.04.2017 średnio silnie

rosnące

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.
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II. Możliwość podejmowania innych zobowiązań każdego roku

Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno (innego rodzaju) zobowiązanie
ekologiczne. Zobowiązania te mogą być podjęte w każdym roku (a nie jak dotychczas
w pierwszym i drugim)
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III. Przeniesienie agrestu (porzeczka agrest), borówki wysokiej i średniej, jeżyny

i porzeczki z wariantu Podstawowe uprawy sadownicze do wariantu Uprawy jagodowe

„ZOBOWIĄZANIE W SADACH” „ZOBOWIĄZANIE NA GO”

DOTYCHCZAS:

PO ZMIANACH:

9

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.

Wariant 4.1.1. i 10.1.1. Podstawowe uprawy 
sadownicze: agrest (porzeczka agrest), borówka 
wysoka i średnia, jeżyna i porzeczka  oraz 
brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, morela, śliwa, 
winorośl 
i wiśnia oraz
Wariant 4.2. i 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze

Pakiet 1. i 7. Uprawy rolnicze, Pakiet 2. i 8. 
Uprawy warzywne, Pakiet 3. i 7. Uprawy 
zielarskie, Pakiet 5. 
i 11. Uprawy paszowe i Wariant 4.1.2 i 10.1.2 
Uprawy jagodowe: truskawka, malina, 
poziomka

Pakiet 1. i 7. Uprawy rolnicze, Pakiet 2. i 8. 
Uprawy warzywne, Pakiet 3. i 7. Uprawy 
zielarskie, Pakiet 5. 
i 11. Uprawy paszowe i Wariant 4.1.2 i 10.1.2 
Uprawy jagodowe: truskawka, malina, poziomka 
oraz agrest (porzeczka agrest), borówka wysoka i 
średnia, jeżyna 
i porzeczka

Wariant 4.1.1. i 10.1.1. Podstawowe uprawy 
sadownicze: agrest (porzeczka agrest), borówka 
wysoka i średnia, jeżyna i porzeczka  oraz 
brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, morela, śliwa, 
winorośl 
i wiśnia oraz
Wariant 4.2. i 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze



Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.

IV. Skutki niespełnienia warunków przyznania płatności ekologicznej:

• w pierwszym roku – zobowiązanie ekologiczne nie jest podjęte;

• w roku drugim i latach następnych – zobowiązanie ekologiczne jest

kontynuowane;

V. Powierzchnia uwzględniana przy spełnianiu warunku posiadania

zwierząt - do wyliczania minimalnej obsady zwierząt dla pakietów 5. i 11.

Uprawy paszowe nie bierze się pod uwagę powierzchni gruntów z uprawą na

zielony nawóz;

VI. Wydłużenie terminu na dostarczanie dokumentów do ARiMR -

sankcje za ich niedostarczenie rolnik otrzyma dopiero wtedy gdy nie zrobi

tego do dnia wydania decyzji (nie dotyczy Oświadczenia o rodzaju

uprawianej na danym gruncie uprawy sadowniczej – tu: do dnia

zawiadomienia o kontroli na miejscu);



Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2017 r.

VII. Rozszerzenie listy roślin: o topinambur (pakiet 1. i 7.),

groch siewny z rośliną podporową (pakiet 1., 7., 5. i 11.), wykę

kosmatą na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

jako uprawę roczną (pakiet 1. i 7.), wykę kosmatą (w tym z

rośliną podporową) jako uprawę roczną (pakiet 5. i 11.),

skorzonerę (pakiet 2. i 8.), babkę płesznik (pakiet 3. i 9.),

pigwowiec japoński, świdośliwę, żurawinę i różę jabłkowatą

(wariant 4.2. i 10.2.);

VIII. Brak planu działalności ekologicznej – rolnik jest

zobligowany do jego sporządzenia i dostarczenia do ARiMR (kopii

wymaganych stron tego planu) najpóźniej w terminie składania

wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej.



Zmiany wprowadzone 
od 2018 r.
„RE” PROW 2014-2020
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Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2018 r.

I. Możliwość podejmowania takich samych zobowiązań 

ekologicznych każdego roku - cd

zobowiązania tego samego rodzaju to oddzielne
zobowiązania - wszystkie wymogi i warunki muszą być
spełnione oddzielnie dla każdego zobowiązania takiego
samego rodzaju

do dnia 15 lipca składa do ARiMR tzw. 1 i 3 oraz
tzw. 4 stronę planu działalności ekologicznej.
Tzw. czwarta strona planu działalności ekologicznej –
wykaz działek rolnych z realizowanym zobowiązaniem
i latami jego realizacji. 



Ułatwienia w możliwości podejmowania przez rolników zobowiązań 
ekologicznych

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.

* zobowiązanie realizowane jeszcze w 2023



Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3. Realizacja zobowiązań tego samego rodzaju. 

zobowiązanie na GO I 
od 2017 do 2022 

zobowiązanie na GO II 
od 2018 do 2023 

10 ha 3 ha 



Wytworzenie produktu ekologicznego w przypadku 
„nowonasadzonych” sadów

 w ramach Pakietów 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 płatność jest przyznawana, jeżeli rolnik wytworzył
produkty rolnictwa ekologicznego, w przypadku uprawy roślin dwuletnich, jeżeli rolnik
wytworzył te produkty w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej;

 w przypadku uprawy „nowonasadzonych” drzew lub krzewów w ramach wariantów Pakietu 4 i
10:
 dla uprawy wielogatunkowej (sad mieszany) – wytworzenie produktu z co najmniej jednej z

upraw tych drzew i krzewów w ramach tej uprawy wielogatunkowej;
 wytworzenie produktu jest wymagane z każdej z upraw tych drzew i krzewów,

z tym że nie jest wymagane w przypadku uprawy:
maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy – w 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;

 wymóg przeznaczenia 30% zbioru powinien być spełniony w odniesieniu do każdej
„nowonasadzonej” uprawy, a w ramach uprawy wielogatunkowej – do co najmniej jednej
z upraw w ramach tej uprawy wielogatunkowej;



II. Płatność ekologiczna w ramach pakietów 5. i 11. 

warunek: posiadanie zwierząt;

płatność: przyznawana do powierzchni nie większej niż liczba

zwierząt przeliczona na DJP podzielona przez współczynnik 0,3 -

czyli do takiej powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt;

zobowiązanie obejmuje wszystkie grunty zadeklarowane w ramach

tych pakietów, nawet te, do których nie została przyznana płatność

ekologiczna ze względu na to, że na tę powierzchnię „nie

wystarczyło” rolnikowi zwierząt;

W ramach „grupy rolników” – nadal możliwe wspólne spełnianie warunku 

posiadania zwierząt lub uwzględnianie zwierząt innego rolnika do 

przyznania płatności ekologicznej.

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2018 r.



Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2018 r.

Rok 2017 – 10 ha                                                                       Rok 2018 – 10 ha 
zobowiązanie od 2017-2022                                              zobowiązanie od 2017-2022 

 

 

 

 

 

na 7 ha spełniony warunek i przyznana 

płatność ekologiczna  

na 3 ha nie spełniony warunek, więc bez 

płatności ekologicznej, ale w zobowiązaniu 

na 7 ha  i na 3 ha spełniony warunek i 
przyznana płatność ekologiczna  
do łącznie 10 ha 

Ale jeśli w kolejnym roku na tych pozostałych 3 ha spełni warunek obsady zwierząt do upraw 

paszowych lub podejmie  inne pakiety z zobowiązania na GO, np. uprawy rolnicze, warzywne i spełni 

określone warunki,  to w tym roku otrzyma płatność ekologiczną również do tych pozostałych 3 ha. 

Poprzednio było, że te 3 ha wypadałyby z płatności ekologicznej na okres podjętego zobowiązania. 



III. Termin posiadania zwierząt stanowiących warunek przyznania płatności 

ekologicznej

Ten sam okres referencyjny utrzymywania zwierząt podlegających obowiązkowi 

identyfikacji i rejestracji (tj. bydło, owce, kozy i konie) na potrzeby przyznawania 

płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. oraz 6. i 12.

• bydło, owce, kozy i konie: 15 marca - 30 września roku złożenia wniosku

• świnie: 16 października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku –

15 października roku złożenia wniosku

• inne gatunki: tak jak dotychczas tzn. od „kontroli do kontroli” jednostki 

certyfikującej

• rozszerzenie listy zwierząt, których posiadanie stanowi warunek przyznania 

płatności ekologicznej w ramach Pakietu 5, 11, 6 i 12 o bawoły domowe
niezależnie od systemu w jakim są one utrzymywane 

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2018 r.



Oświadczenie o grupie rolników ubiegających się o przyznanie 
płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) 

 oświadczenie składa tylko ten rolnik,
który wywodzi z obecności w grupie
„korzyści”;

 pozostali rolnicy, składając podpis
wyrażają zgodę na „użyczenie”
gruntów lub zwierząt;



Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 od 2018 r.

Projekt z dnia…. 2018 r.

Do załącznika nr 5 dodano:

• Bawoły domowe

Określono współczynniki uchybienia i dotkliwości – SANKCJE zmniejszone



www.podr.pl/doradztwo/
produkcja-ekologiczna/

Do pobrania skrypt:
Zasady realizacji działania 
„Rolnictwo Ekologiczne”
W PROW 2014-2020



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Jereczek

tel. 797-010-681

a.jereczek@podr.pl


