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Wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się

utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone

w prawodawstwie unijnym i krajowym.

Kontynuacja wsparcia wdrażanego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne
PROW 2014-2020, tzn. wsparcie do powierzchni różnych grup upraw
prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego: w okresie
konwersji i po okresie konwersji. Premia dla gospodarstw z produkcją
zwierzęcą.

Interwencja Rolnictwo ekologiczne



Rolnik objęty nadzorem jednostki certyfikującej w ramach 
systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Beneficjent

Warunki kwalifikowalności:

• Posiadanie gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;

• Prowadzenie produkcji rolnej z przepisami określonymi m.in. w Rozporządzeniu PE i
Rady (UE) 2018/848 oraz w ustawie o rolnictwie ekologicznym i produkcji
ekologicznej.

• Płatność do powierzchni użytków rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone,
uprawy trwałe – sadownicze).



Pakiet 1. Uprawy rolnicze;

Pakiet 2. Uprawy warzywne;

Pakiet 3. Uprawy zielarskie;

Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze;

Pakiet 5. Uprawy jagodowe;

Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze;

Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;

Pakiet 8. Trwałe użytki zielone;

Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi;

Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.

Pakiety w ramach interwencji



1. Zobowiązanie na gruntach ornych – uprawy: rolnicze, 
warzywne, zielarskie, jagodowe, paszowe na GO;

2. Zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych – podstawowe 
uprawy sadownicze, ekstensywne uprawy sadownicze;

3. Zobowiązanie na trwałych użytkach zielonych;

4. Zobowiązanie obejmujące małe gospodarstwa.

Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-
zwierzęcą  - płatność dodatkowa, nie stanowi zobowiązania .

Rodzaje zobowiązań w ramach 
interwencji



1. Posiadanie planu działalności ekologicznej (osobne plany dla Interwencji RE 
i Interwencji RŚK, wspólny plan dla działań PROW), 

2. Prowadzenie rejestru działalności ekologicznej (zawierający m. in. wykaz: 
zabiegów agrotechnicznych, wypasu zwierząt) (wspólny rejestr dla 
Interwencji i działań PROW)

3. Określone dla poszczególnych pakietów (m.in. przeznaczenie zbioru, 
wytworzenie produktu, wymogi dla upraw sadowniczych);

4. Wymogi obowiązkowe (nawożenie organiczne max. 170 kg N/ha, w 
przypadku stosowania śor – zasady integrowanej ochrony roślin, 
zachowanie pomników przyrody)

Wymogi:



Małe gospodarstwa z uprawami 
ekologicznymi do 10 ha UR

Płatność w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych
niezależnie od rodzaju uprawy.

Stawka płatności – 1 640 zł/ha

Wymogi takie jak w przypadku pozostałych pakietów.

Brak obowiązku wskazywania we wniosku czy uprawa prowadzona jest na gruncie w konwersji czy
po konwersji.

Wsparciem w ramach tej płatności zostaną również objęte małe powierzchnie upraw poniżej 0,1 ha.



Warunek przystąpienia do Pakietu 9. - posiadanie nie więcej niż 10 ha UR w roku rozpoczęcia
zobowiązania.

Możliwa uprawa roślin z listy roślin objętych wsparciem.

Możliwa jest kontynuacja zobowiązania w ramach Pakietu 9. nawet jeżeli w kolejnych latach
powierzchnia UR w gospodarstwie przekroczy 10 ha, ale obszar objęty zobowiązaniem będzie nie
większy niż 10 ha.

Płatności ekologiczne zostaną przyznane do powierzchni ekstensywnych upraw sadowniczych lub
TUZ stanowiącej nie więcej niż 20% powierzchni UR objętych zobowiązaniem ekologicznym w
ramach Pakietu 9. Zobowiązanie w ramach tych upraw może być realizowane na większej
powierzchni lecz już bez płatności.

Małe gospodarstwa z uprawami 
ekologicznymi do 10 ha UR



Rolnik może w każdym roku realizacji zobowiązania w ramach Pakietu 9. zastąpić to zobowiązanie
innym zobowiązaniem (na GO, w ramach upraw sadowniczych, w ramach TUZ).

Jeżeli obszar realizacji zobowiązania w ramach Pakietu 9. przekroczy 10 ha, to zobowiązanie to musi
być zastąpione innym zobowiązaniem na odpowiednich gruntach (na GO, w ramach upraw
sadowniczych, w ramach TUZ).

Termin na obowiązkową zmianę zobowiązania lub dopuszczalną zmianę zobowiązania:

• W tym samym roku, jeżeli rolnik przestaje/zaczyna spełniać warunek powierzchniowy w danym
roku w terminie składania wniosków o przyznanie płatności;

• W kolejnym roku, jeżeli rolnik przestaje/zaczyna spełniać warunek powierzchniowy w danym
roku po terminie składania wniosków o przyznanie płatności.

Małe gospodarstwa z uprawami 
ekologicznymi do 10 ha UR



Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym oraz miejsce realizacji 
tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji.

Zobowiązanie na GO – na danej powierzchni co roku uprawiana jest uprawa z 
Pakietu 1. (uprawy rolnicze), Pakietu 2. (uprawy warzywne), Pakietu 3. (uprawy 
zielarskie), Pakietu 5. (uprawy jagodowe) lub Pakietu 7. (uprawy paszowe). 
Rolnik może w każdym roku dokonywać zmiany uprawianych roślin (dla roślin 
dwuletnich zmiana jest dopuszczalna po upływie 2 lat uprawy takich roślin).

W ramach zobowiązania obejmującego małe gospodarstwa dopuszczone są 
analogiczne zmiany jak dla zobowiązania na GO.

W przypadku zobowiązania w ramach upraw sadowniczych oraz obejmującego 
małe gospodarstwa (dla gruntów z uprawą rośliny wskazanych dla 
podstawowych upraw sadowniczych i ekstensywnych upraw sadowniczych) 
rolnik nie może zmieniać uprawianych roślin i miejsca ich uprawy.

Obszar zobowiązania ekologicznego
i jego zmiany



Wykorzystanie części obszaru objętego zobowiązaniem na potrzeby spełnienia 
normy GAEC 8 (w zakresie obszarów nieprodukcyjnych) nie będzie uznawane za 
zmianę zobowiązania lub zmniejszenie powierzchni realizacji zobowiązania (nie 
wiąże się z nałożeniem kary).

Do takich powierzchni nie zostaną jednak przyznane płatności ekologiczne.

Obszar zobowiązania ekologicznego
i jego zmiany



Płatności ekologiczne można łączyć na tej samej powierzchni z:

• Ekoschematem Rolnictwo węglowe (z wyłączeniem niektórych praktyk - patrz niżej);

• Ekoschematem - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (realizacja 
Interwencji RE jest jednocześnie warunkiem przyznania płatności w ramach tego 
ekoschematu);

• Systemem rolno-leśnym na GO, jeżeli już został założony.

Nie można łączyć na tej samej powierzchni z:

• płatnościami ekologicznymi PROW 2014-2020;

• płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi (PROW 2014-2020 oraz PS WPR);

• Ekoschematem Rolnictwo węglowe: praktyki Ekstensywne użytkowanie TUZ,  Uprawa 
uproszczona oraz Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe (nie można łączyć z 
płatnościami ekologicznymi jeśli w ramach zobowiązania ekologicznego jest 
prowadzona w danym roku uprawa  na tzw. nawóz zielony);

• Ekoschematami: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji 
oraz Biologiczna ochrona upraw.

Łączenie płatności ekologicznych z innymi 
płatnościami (ekoschematy i inne interwencje)



Uprawy na tzw. „nawóz zielony”

Pakiet 1. Uprawy rolnicze oraz Pakiet 9. – możliwa uprawa rośliny bobowatych
grubonasiennych lub gorczycy białej, lub gryki zwyczajnej - bez wymogu 
wytworzenia produktu.

Pakiet 7. Uprawy paszowe na GO oraz Pakietu 9. – możliwa uprawa:

• roślin bobowatych drobnonasiennych, traw lub ich mieszanek - bez warunku 
posiadania zwierząt;

• wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich 
mieszanek - w 1 roku bez warunku posiadania zwierząt, w 2 roku - bez warunku 
posiadania zwierząt, lecz z przeznaczeniem na nawóz zielony.

Uprawy na tzw. „nawóz zielony” mogą być zastosowane na danej powierzchni tylko 
1 raz w okresie zobowiązania (w jednym roku lub przez 2 lata). W żadnym roku 
realizacji zobowiązania udział upraw na nawóz zielony nie może być większy niż 
25% wszystkich GO objętych zobowiązaniem.

Wybrane warunki przyznawania płatności 
ekologicznych w ramach poszczególnych pakietów



Warunek - posiadanie zwierząt.

• Pakiet 7. Uprawy paszowe na GO;

• Pakiet 8. TUZ;

• Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (grunty z roślinami 
wskazanymi dla upraw paszowych oraz TUZ);

Warunek można spełnić wspólnie z:

• małżonkiem lub

• innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznych, którego 
grunty, do których ubiega się o przyznanie tych płatności są położone na terenie 
tej samej gminy lub gminy z nią sąsiadującej.

Nie bierze się pod uwagę zwierząt „wykorzystanych” na potrzeby płatności PROW.

Płatność do takiej powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt (do liczby ha 
dla której zapewniona jest obsada min. 0,5 DJP). Do wyliczenia DJP można 
uwzględnić zwierzęta innego rolnika lub małżonka tego innego rolnika (inny rolnik 
musi także ubiegać się o płatności ekologiczne, a grunty, do których ubiega się o 
przyznanie tych płatności muszą być położone na terenie tej samej gminy lub gminy 
z nią sąsiadującej).

Wybrane warunki przyznawania płatności 
ekologicznych w ramach poszczególnych pakietów



Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

Warunki :

- posiadanie (rolnik, małżonek) zwierząt w obsadzie od 0,5 do 1,5 DJP/ha 
wszystkich UR w gospodarstwie. 

- realizacja zobowiązania ekologicznego (nie ma możliwości ubiegania się tylko 
o płatność w ramach Pakietu 10.).

Płatność do powierzchni zobowiązania ekologicznego. Do wyliczania obsady nie 
mogą być uwzględniane zwierzęta innego rolnika, można uwzględnić 
zwierzęta małżonka.

Nie bierze się pod uwagę zwierząt „wykorzystanych” na potrzeby płatności 
PROW.

Wybrane warunki przyznawania płatności 
ekologicznych w ramach poszczególnych pakietów



Pakiety związane z posiadaniem zwierząt:

• Okres posiadania zwierząt - od 1.01 do 31.12 danego roku. Okres ten 
dotyczy tych gatunków zwierząt, które są objęte obowiązkiem rejestracji w 
komputerowej bazie danych (tj. wszystkich gatunków zwierząt 
uwzględnianych w ramach Interwencji, z wyłączeniem królików).

W interesie rolnika ubiegającego się o płatności ekologiczne, uzależnione od 
posiadania zwierząt, jest jak najszybsze zarejestrowanie zwierząt, zwłaszcza tych 
gatunków, które do tej pory nie podlegały rejestracji w bazie IRZ.

Informacje dotyczące liczby posiadanych królików będą jak dotychczas 
pozyskiwane od jednostek certyfikujących.

Dla tego gatunku okres posiadania - od kontroli przeprowadzonej w roku 
poprzednim do kontroli przeprowadzonej w roku bieżącym (lub od objęcia 
nadzorem przez jednostkę w danym roku do przeprowadzenia kontroli w tym 
samym roku).

Wybrane warunki przyznawania płatności 
ekologicznych w ramach poszczególnych pakietów



Płatności ekologiczne z zastosowaniem stawek dla gruntów w 
okresie konwersji będą wypłacane nie dłużej niż przez pierwsze 3 
lata realizacji zobowiązania ekologicznego.

Jeżeli zobowiązanie ekologiczne obejmuje grunty w okresie 
konwersji, a do gruntów tych rolnik otrzymał płatności w ramach 
działań PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 lub PROW 2014-
2020, to płatności będą wypłacane z zastosowaniem stawek dla 
gruntów z zakończonym okresem konwersji.

Wybrane zasady przyznawania płatności 
ekologicznych



Płatności ekologiczne są przyznawane z zastosowaniem degresywności:

1) 100% stawek płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;

2) 75% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;

3) 60% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

Wybrane zasady przyznawania płatności 
ekologicznych



Wybrane zasady przyznawania płatności 
ekologicznych

Szacowane stawki płatności [zł/ha]

w okresie 

konwersji

po okresie 

konwersji

w okresie 

konwersji

z premią

po okresie 

konwersji

z premią

Uprawy rolnicze 1 697 1 571 2 270 2 144 

Uprawy warzywne 3 021 2 391 3 594 2 964 

Uprawy zielarskie 1 856 2 429 

Uprawy paszowe na GO 1 638 1 504 2 211 2 077 

TUZ 1 043 1 616 

Podstawowe uprawy sadownicze 3 105 1 961 3 678 2 534 

Uprawy jagodowe 2 495 2 213 3 068 2 786 

Ekstensywne uprawy sadownicze 1 326 1 899 

Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 640 2 213 

Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą 573 -



Płatność przyznawana corocznie (częściowa rekompensata z tytułu kosztów 
kontroli gospodarstwa, przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą).

Wysokość zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa, od 900 zł do 
1500 zł na gospodarstwo, i nie więcej niż 20% wysokości płatności 
ekologicznych.

Rolnik nie otrzymuje dwóch płatności jeśli realizuje, równocześnie zobowiązanie 
PROW 2014 – 2020.

Koszty transakcyjne 



Termin składania wniosków o płatności ekologiczne - od 15.03 do 15.05 danego 
roku (z możliwością przedłużenia). Złożenie wniosku w okresie 25 dni roboczych po 
upływie terminu końcowego  jest możliwe, ale naliczana jest kara 1% za każdy 
dzień spóźnienia.

Wnioski o płatności ekologiczne mogą być zmieniane w danym roku:

• do 31.05. (z możliwością przedłużenia). Złożenie zmiany możliwe także po tym 
terminie ale nie później niż w ostatecznym terminie na składania wniosków (z 
uwzględnieniem tzw. okresu sankcyjnego), ale naliczana jest kara 1% za każdy 
dzień roboczy spóźnienia.

• do 15.09. w przypadku gdy ARiMR poinformowała rolnika o 
nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub 
systemu monitorowania obszarów.

Wniosek o przyznanie płatności 
ekologicznych



Załączniki do wniosku – dotyczące spełnienia warunków posiadania zwierząt:

1) oświadczenie o spełnieniu warunku posiadania zwierząt z innym 
rolnikiem;

2) oświadczenie zawierające zgodę innego rolnika na uwzględnienie 
posiadanych przez niego zwierząt do przyznania płatności ekologicznych;

3) pisemna zgodę małżonka rolnika na przyznanie płatności ekologicznych 
temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których małżonek 
tego rolnika jest posiadaczem;

4) pisemna zgoda innego rolnika na uwzględnienie posiadanych przez niego 
zwierząt do przyznania płatności ekologicznych.

Wniosek o przyznanie płatności 
ekologicznych



Inne dokumenty składane przez rolnika:

1) wybrane kopie stron planu działalności ekologicznej – do 15.07 w roku 
podjęcia zobowiązania;

2) wybrane kopie stron planu działalności ekologicznej – do 15.07 w przypadku 
zmian w planie lub zmiany w planie wynikającej z podjęcia nowego 
zobowiązania;

3) uprawy na materiał siewny

• kopia świadectwa oceny polowej materiału siewnego lub

• zaświadczenie o wydaniu świadectwa wydane przez WIORiN lub

• oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub 
wieloletniej – w pierwszym roku uprawy.

- do 30.11

4) oświadczenie o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy, dacie 
nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki (uprawy sadownicze w 
określonych sytuacjach).

Wniosek o przyznanie płatności 
ekologicznych



Pozostaje możliwość ubiegania się spadkobiercy rolnika realizującego 
zobowiązanie ekologiczne, następcy prawnego rolnika realizującego 
zobowiązanie, nowego posiadacza gruntów objętych zobowiązaniem 
ekologicznym o pierwsze i kolejne płatności ekologiczne.

W przypadku przeniesienia posiadania gruntów objętych 
zobowiązaniem ekologicznym ich nowy właściciel może przejąć i 
kontynuować to zobowiązanie lub zobowiązanie to może wygasnąć.

Przeniesienie posiadania gruntów nie skutkuje koniecznością zwracania 
przez poprzedniego właściciela tych gruntów otrzymanych płatności 
ekologicznych.

Przejmowanie i kontynuacja 
zobowiązań ekologicznych



System kar w ramach Interwencji obejmuje:

1) kary za przedeklarowanie powierzchni;

2) kary za stwierdzone uchybienia w przestrzeganiu wymogów nakładane na 
płatności w roku stwierdzenia uchybień;

3) kary za stwierdzone uchybienia w przestrzeganiu wymogów nakładane na 
płatności otrzymane w latach poprzednich (stosowane w odniesieniu do 
wybranych wymogów);

4) kary za ponowne stwierdzenie danego uchybienia w latach kolejnych;

5) kary za nierealizowanie zobowiązania lub zmniejszenie powierzchni 
zobowiązania nakładane na płatności otrzymane w latach poprzednich.

System kar w ramach interwencji



Proponowane zmiany

działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014 - 2020

Departament Płatności Bezpośrednich,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   
na lata 2014  - 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Działanie Rolnictwo ekologiczne (1)

1. Podwyższenie stawek płatności w ramach wszystkich pakietów i wariantów działania

Stawki płatności proponowane od 2023 r. są wyższe średnio o 35% w porównaniu do
stawek z 2021 r. (i średnio o 84% względem stawek z 2015 r.).

Stawki płatności w ramach działania będą takie same jak w przypadku Interwencji –
Rolnictwo ekologiczne PS WPR.



Działanie Rolnictwo ekologiczne (1/2)

1. Podwyższenie stawek płatności w ramach wszystkich pakietów i wariantów działania

Stawki płatności w zł/ha 
obowiązujące: Różnica w 

zł/ha
w 2021 r. od 2023 r.

Pakiet - Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 475 1 697 222

Pakiet - Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1 190 1 571 381

Pakiet - Uprawy warzywne w okresie konwersji 2 249 3 021 772

Pakiet - Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 446 2 391 945

Pakiet - Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 673 1 856 183

Pakiet - Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 673 1 856 183

Wariant - Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 2 591 3 105 514

Wariant - Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 756 1 961 205

Wariant - Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2 239 2 495 256

Wariant - Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 960 2 213 253

Wariant - Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1 025 1 326 301

Wariant - Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 025 1 326 301

Pakiet - Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1 100 1 638 538

Pakiet - Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764 1 504 740

Pakiet – Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631 1 043 412

Pakiet – Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631 1 043 412
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2. Nowy Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno - zwierzęcą.

Gospodarstwo ze zrównoważoną produkcją - obsada zwierząt na poziomie od 0,5 do 1,5 
DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie (również ten, do którego rolnik nie ubiega się o 
płatności ekologiczne).

Dodatkowa płatność do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej - 573 zł/ha

Stawka płatności uwzględnia koszty produkcji zwierzęcej (konieczność dostosowania do
zmieniających się wymogów środowiskowych i dobrostanowych).

Pośrednie wspieranie produkcji zwierzęcej.
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2. Nowy Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno - zwierzęcą.

Okres posiadania zwierząt: 1.01 – 31.12 w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności 
ekologicznych (w 2023 r. 15.03 – 31.12) – dla gatunków zwierząt zgłaszanych do 
komputerowej bazy danych (IRZ). Ten sam okres brany jest pod uwagę przy wdrażaniu 
pakietów, w przypadku których płatności ekologiczne są uzależnione od posiadania zwierząt 
(Pakiet 5. i 11. – uprawy paszowe nas GO, Pakiet 6. i 12. – TUZ).

Uwzględnia się następujące gatunki zwierząt: alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, 
daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, lamy, muły, osły, 
owce, perlice, przepiórki japońskie, strusie afrykańskie, świnie.
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3. Łączenie płatności ekologicznych na jednej powierzchni z ekoschematami PS WPR.

Do powierzchni, do których przysługują płatności ekologiczne BĘDZIE można ubiegać się 
także o płatności w ramach:

Ekoschematu - Rolnictwo węglowe i zarządzania składnikami odżywczymi

praktyki:

• Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe (z wyłączeniem gruntów z uprawami na 
tzw. nawóz zielony w danym roku);

• Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia;

• Zróżnicowana struktura upraw;

• Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

• Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;

• Wymieszanie słomy z glebą.
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3. Łączenie płatności ekologicznych na jednej powierzchni z ekoschematami PS WPR.

Do powierzchni, do których przysługują płatności ekologiczne BĘDZIE można ubiegać się 
także o płatności w ramach:

Ekoschematu - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Realizacja działania jest jednocześnie warunkiem przyznania płatności w ramach tego 
ekoschematu.
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3. Łączenie płatności ekologicznych na jednej powierzchni z ekoschematami PS WPR.

Do powierzchni, do których przysługują płatności ekologiczne NIE BĘDZIE można ubiegać 
się o płatności w ramach:

Ekoschematu - Rolnictwo węglowe i zarządzania składnikami odżywczymi

praktyki:

• Ekstensywne użytkowanie TUZ;

• Uprawa uproszczona

Ekoschematu - Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji

Ekoschematu - Biologiczna ochrona upraw
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4. Łączenie działania z Interwencją – Rolnictwo ekologiczne PS WPR.

Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne 
będzie mógł realizować w gospodarstwie także zobowiązanie ekologiczne w ramach 
Interwencji – Rolnictwo ekologiczne PS WPR, lecz na innych powierzchniach.
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4. Łączenie działania z Interwencją – Rolnictwo ekologiczne PS WPR.

Plan działalności ekologicznej

W przypadku jednoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania:

• Ekologicznego PROW;

• Rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW

• Ekologicznego PS WPR

• Rolno-środowiskowo-klimatycznego PS WPR

Zobowiązania ekologiczne PROW i zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 
mogą być objęte tym samym planem działalności.

Dla zobowiązania ekologicznego PS WPR musi być osobny plan działalności.

Dla zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PS WPR musi być osobny plan 
działalności.
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4. Łączenie działania z Interwencją – Rolnictwo ekologiczne PS WPR.

Rejestr działalności ekologicznej

W przypadku jednoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania:

• Ekologicznego PROW;

• Rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW

• Ekologicznego PS WPR

• Rolno-środowiskowo-klimatycznego PS WPR

Powyższe zobowiązania mogą być objęte tym samym rejestrem działalności.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


