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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Sposób składania wniosków 
Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej składa się w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Ważne terminy 
 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 

15 maja 2020 r.  
 Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych 

po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień 
roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2020 r., stosowane będzie zmniejszenie 
płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.  

 Zmianę do Wniosku (z wyłączeniem płatności w zakresie Pakietu 7. Zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie), można składać do dnia  
1 czerwca 2020 r. Ostateczny termin składania zmian do Wniosku upływa w dniu 9 czerwca 
2020 r. z tym, że złożenie zmiany do Wniosku po dniu 1 czerwca 2020 r. skutkuje 
pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy 
opóźnienia.  

Warto zapoznać się wykazem załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 r oraz 
terminem ich dostarczenia do BP ARiMR. Terminy te są różne, w zależności od pakietów i wariatów 
o jakie ubiega się rolnik.  

Beneficjentem działania może być rolnik albo zarządca gruntów albo grupa rolników albo grupa 
rolników lub zarządców. Beneficjent nie musi spełniać definicji rolnika aktywnego zawodowo.  

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje 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, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej 
płatności; 

 realizuje 5-letnie  zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 
28 ust. 3 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego nr 
807/2014, 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 

Płatności w ramach działania są przyznawane  corocznie,  przez  okres  5-letniego zobowiązania, 
rolnikom, 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 gruntów 
ornych/trwałych użytków zielonych/obszarów przyrodniczych lub do zwierząt (samic danej rasy). 

W  ramach  Działania  rolno-środowiskowo-klimatycznego płatności  podlegają degresywności  
w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności:  

 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 (gdzie nie ma ograniczenia powierzchni) oraz 
Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (gdzie jest 
wprowadzony limit powierzchni do 5 ha do odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do 
krajowego rejestru lub do łącznej powierzchni uprawy rośliny danego gatunku wymienionego  
w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia). Powyższej dywersyfikacji nie stosuje się również dla 
powierzchni zadeklarowanych w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych. 

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. 

Natomiast w zakresie Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt  
w rolnictwie płatność przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.:  

 krów: 100 sztuk;  
 loch tej samej rasy:  

 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej; 
 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej; 
 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej. 

Wysokość płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w danym roku ustala się jako iloczyn 
stawek płatności za: 

 hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność rolno-
środowiskowo-klimatyczna - w przypadku Pakietów 1 - 6 lub 

 sztukę  zwierzęcia i liczby zwierząt, do których przysługuje płatność rolno-środowiskowo-
klimatyczna - w przypadku Pakietu 7  

– po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych 
nieprawidłowości lub niezgodności. 

Zobowiązanie  w  ramach  działania  „Działanie 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; 

 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. 

 

PAKIET 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE 

Pakiet 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. Płatność przyznawana jest tylko do gruntów ornych. Płatność w ramach 
tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada gospodarstwo rolne położone na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 3 ha. 

Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 1:  

Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;  

Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 
nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody;   

Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej;  



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 - w przypadku zastosowania 4 upraw;   

 udział każdej z 3 największych upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni 
wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie 

 udział pozostałych upraw łącznie, innych niż trzy największe uprawy, nie może być 
mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie - w przypadku 
zastosowania więcej niż 4 upraw. 

Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana na gruntach 
ornych w pierwszym (lub poprzedzającym), w II roku realizacji tylko w przypadku tych rolników, 
którzy w pierwszym roku realizacji pakietu nie wykonali chemicznej analizy gleby i w ostatnim (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 ostatnim roku realizacji pakietu.  

Obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego, opartego na bilansie 
azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania. 

Zastosowanie na działce rolnej w zmianowaniu minimum 3 grup upraw w ciągu 5 lat realizacji 
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Do grup upraw zalicza się uprawy, o których 
mowa w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia. 

W jednym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz nie później niż  
w 4 roku realizacji tego zobowiązania, następującej praktyki dodatkowej – międzyplon, przeoranie 
słomy, przeoranie obornika.  

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania,  
w kwocie 486 zł/ha z zastosowaniem degresywności.  

 

PAKIET 2. OCHRONA GLEB I WÓD 

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. 

Wysiew międzyplonu składającego się z minimum 3 gatunków roślin, w skład których mogą 
wchodzić rośliny miododajne, przyczynia się do zwiększenia różnorodności gatunkowej  
i liczebności owadów zapylających, a także do tworzenia siedlisk występowania innych 
bezkręgowców. Ze względu na specyfikę pakietu, w kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne 
jest zwiększanie lub zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem o nie więcej niż 15%  
w każdym roku, w odniesieniu do wielkości powierzchni objętej zobowiązaniem w pierwszym roku. 



 

WARIANT 2.1 MIĘDZYPLONY 

Wymagania w ramach wariantu:  
 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;  
 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). 

Płatności są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania - 650 zł/ha z 
zastosowaniem degresywności.  

 

WARIANT 2.2 PASY OCHRONNE NA STOKACH O NACHYLENIU POWYŻEJ 20% 

Wymagania w ramach wariantu:  
 wysianie mieszanki traw do dnia 15 kwietnia lub w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 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. 

Płatności są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania - 450 zł/ha;  
z zastosowaniem degresywności. 

 

PAKIET 3. ZACHOWANIE SADÓW TRADYCYJNYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH 

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 ostoję dla rzadko występujących, zagrożonych gatunków 
zwierząt, w tym ptaków i owadów zapylających oraz są miejscem ich żerowania, co przyczynia się 
do zachowania różnorodności biologicznej. Płatność w ramach Pakietu 3 przyznawana jest tylko 
do sadów. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości, 
niezależnie od zgłoszonej do tego pakietu powierzchni (brak degresywności). 

Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 3:   
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;   



 zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 
nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody;  

 obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej;  
 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, a jednocześnie liczba tych drzew w przeliczeniu 
na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90;   

 minimalna wysokość pnia powinna wynosić 1,20 m;   
 zakaz stosowania herbicydów;  
 wykonywanie, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego podstawowych 

zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie. 

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania - 
1 964 zł/ha. 

 

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000  
oraz  
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 

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. 

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest rolnikowi, jeżeli posiada użytki rolne lub 
obszary przyrodnicze położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha, a w przypadku zarządcy, jeżeli posiada obszary przyrodnicze o powierzchni 
nie mniejszej niż 1 ha.  

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego 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. 

W przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) rekompensata 
kosztów transakcyjnych przysługuje w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki 
ptaków na obszarach Natura 2000, Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. 

 

PAKIET 6. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ROŚLIN W ROLNICTWIE 

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 wymienionych w ust. 
4 załącznika nr 4 do rozporządzeni, tj.: pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto krzyca, lnianka 
siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica, pasternak, przelot pospolity, gryka, proso 
zwyczajne. 

Ze względu na specyfikę pakietu, w kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne jest zwiększanie 
lub zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem w odniesieniu do wielkości powierzchni 
objętej zobowiązaniem w pierwszym roku. Jednocześnie, uprawa może być prowadzona na 
różnych gruntach w kolejnych latach zobowiązania. 

Wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 6:   
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;  
 obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 

nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody;  
 obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej;  
 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 - obowiązek uprawy 
z materiału siewnego uzyskanego ze zbioru w poprzednim roku i/lub (wariant 6.1);  

 obowiązek wytwarzania materiału siewnego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 
odmian regionalnych i/lub amatorskich zgodnie z przepisami o nasiennictwie, przy 
utrzymaniu czystości i tożsamości odmianowej, prowadzenie dokumentacji plantacji oraz 
wykonywanych zabiegów i uzyskanie świadectwa oceny laboratoryjnej i/lub (wariant 6.2);   

 obowiązek wytwarzania nasion gatunków roślin zagrożonych erozją genetyczną, 
spełniających minimalne wymagania jakościowe (określone w przepisach krajowych) oraz 
posiadanie wyników badań laboratoryjnych w tym zakresie (wariant 6.2). 

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, 
rolnikom, 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. Stawki płatności:  

WARIANT 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku 
uprawy - 750 zł/ha;  

WARIANT 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku 
wytwarzania nasion lub materiału siewnego - 1 000 zł/ha. 

 

PAKIET 7. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT  
W ROLNICTWIE 

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. 

Upoważnionym do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych 
jest Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. 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.  

Płatność przyznawana jest do samic następujących ras:  
 bydło - polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe; 
 konie - koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie;  
 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 

Wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 7:   
 obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;   
 obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 

nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody.  

Płatność w ramach tego pakietu przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli posiada gospodarstwo 
rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie 
mniejszej niż 1 ha. 

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania, 
rolnikom, 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. Stawki płatności: 

WARIANT 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła - 1 600 zł/szt. 

WARIANT 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni:  
 1 900 zł/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie);  
 1 700 zł/szt. (pozostałe rasy koni) 

WARIANT 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec - 360 zł/szt. 

WARIANT 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń - 1 140 zł/szt. 

WARIANT 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz - 580 zł/szt. 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: 
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-oraz-
rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-10-dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne-
kampania-2020.html 

 

Opracowanie: 
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Broker SIR 
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