DZIAŁANIE ROLNICTWO EKOLOGICZNE
KAMPANIA 2020 R.
INFORMACJE OGÓLNE
Beneficjentem działania mogą być rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się
przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr
834/2007.
Zobowiązanie ekologiczne jest 5-letnie i obejmuje użytki rolne, zadeklarowane we wniosku o
przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub wariantu, spełniające
warunki przyznania płatności ekologicznej.

Pakiety i warianty działania Rolnictwo ekologiczne:
▪ 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.
.

Wysokość stawek płatności ekologicznej
Lp.

Pakiety
ekologicznego

rolnictwa

Warianty
ekologicznego

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

1137 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

1 557 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 325 zł/ha

4

Pakiet 4. Uprawy sadownicze 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w
w okresie konwersji
okresie konwersji
4.1.2. Uprawy
konwersji

rolnictwa

Stawki płatności

1 882 zł/ha

jagodowe w okresie

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w
790 zł/ha
okresie konwersji
5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

926 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

535 zł/ha

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

932 zł/ha

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1 310 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
1 325 zł/ha
Pakiet
10.
Uprawy
10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po
sadownicze po okresie
okresie konwersji
1 501 zł/ha
konwersji
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie
konwersji
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po
660 zł/ha
okresie konwersji

10

11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

658 zł/ ha

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

535 zł/ha

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne płatności podlegają degresywności w zależności od
powierzchni deklarowanej do płatności. W 2020 roku stosowana będzie następująca
degresywność:
– 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.
Płatność ekologiczną przyznaje się rolnikowi 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,
– łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha;
– realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, w ramach określonego pakietu albo jego
wariantu;
– spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub
ich wariantów określone w rozporządzeniu ekologicznym.
Płatność ekologiczna jest przyznawana tylko w przypadku upraw i gatunków roślin wymienionych
w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 obejmującego WYKAZ
ROSLIN DO, KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE PŁATNOŚĆ EKOLOGICZNA.
W przypadku pakietu 4 oraz pakietu 10 dodatkowym warunkiem przyznania płatności
ekologicznych jest utrzymanie minimalnej obsady.
MINIMALNA OBSADA DRZEW, KRZEWÓW I NIEKTÓRYCH UPRAW JAGODOWYCH W RAMACH PAKIETU 4.
UPRAWY SADOWNICZE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 10. UPRAWY SADOWNICZE PO OKRESIE KONWERSJI
Lp.

Minimalna obsada szt./ha

Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji i Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze
po okresie konwersji
1
brzoskwinia i nektaryna
600
2
czereśnia
500
3
grusza domowa
600
4
jabłoń domowa
800
5
morela
500
6
śliwa domowa
600
7
winorośl
1 500
8
wiśnia pospolita
800
Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji i Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
1
malina
4 000
2
poziomka
30 000
3
truskawka
30 000
4
agrest (porzeczka agrest)
2 000
5
borówka wysoka i średnia
2 500
6
jeżyna
2 500
7
porzeczka
2 000
Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie Konwersji i Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po
okresie konwersji
1
aronia czarnoowocowa
1 500
2
bez czarny
600
3
borówka brusznica
20 000
4
borówka niska
4 000
5
dereń jadalny
600
6
jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)
3000
7
pigwa pospolita
800
8
pigwowiec japoński
2500
9
rokitnik zwyczajny
700
10
róża dzika
1 000
11
róża jabłkowata
1 000
12
róża pomarszczona (wielkoowocowa)
2 000
13
śliwa japońska
600

14
15

świdośliwa
żurawina

2900
100 000

Zobowiązanie ekologiczne jest realizowane w ramach:
1. Pakietu 1,2,3, 5, 7,8,9,11 lub wariantu 4.1.2 lub 10.1.2 (obejmuje grunty orne oraz uprawy
jagodowe), albo
2. Wariantu 4.1.1 lub wariantu 4.2 lub wariantu 10.1.1 lub wariantu 10.2 (obejmuje uprawy
sadownicze, bez jagodowych), albo
3. Pakietu 6 lub 12 (obejmuje trwałe użytki zielone).
Rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne od dnia 15 marca roku, w którym został złożony
wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.
W kampanii 2020 analogicznie jak w kampanii 2019 istnieje obowiązek deklarowania
uprawy lub gatunku rośliny uprawianych na każdej działce rolnej deklarowanej do płatności
ekologicznej.

Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowoklimatyczne, do tego obszaru nie przysługuje płatność ekologiczna.
Zobowiązanie ekologiczne w zakresie wielkości obszaru oraz miejsca realizacji
zobowiązania w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie.
Od 2020 roku, jeżeli rolnik ubiega się o płatności do gruntów, które są własnością Skarbu
Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej
osoby prawnej, to płatność do tych gruntów przysługuje tylko w przypadku, gdy na dzień 31 maja
danego roku, ma do tego gruntu tytuł prawny.
W przypadku gruntów, na których są uprawiane konopie włókniste, płatność przysługuje
(w ramach pakietu 1 lub 7), tylko wówczas, gdy rolnik ubiega się również do tych gruntów o
płatności bezpośrednie i są spełnione warunki jej przyznania.
W ramach Pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe) warunkiem przyznania płatności ekologicznej
jest posiadanie zwierząt, takich jak: bydło domowe, bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki,
jelenie szlachetne i jelenie sika, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, owce, perlice, świnie. Przy
ustalaniu wysokości płatności ekologicznej do upraw paszowych uwzględnia się powierzchnię
gruntów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, przeliczonych na DJP
i współczynnika:
– dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie przed 15 marca 2019 roku - 0,3 DJP/ha;
– dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie po 15 marca 2019 roku – 0,5 DJP/ha.
Aby uzyskać płatność w ramach Pakietu 6 i 12 (Trwałe użytki zielone) również istnieje
obowiązek posiadania zwierząt. W tym przypadku są to: bydło domowe, bawoły domowe,
daniele, gęsi, jelenie szlachetne i jelenie sika (wschodnie), konie, kozy, króliki, owce. Obowiązek
ten jest spełniony, jeżeli liczba zwierząt wynosi co najmniej:
– 0,3 DJP/ha dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie przed 15 marca 2019 roku ,
– 0,5 DJP/ha dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie po 15 marca 2019 roku
na 1 ha wszystkich TUZ występujących w gospodarstwie rolnym. (Współczynnik DJP/ha przelicza
się w odniesieniu do wszystkich trwałych użytków zielonych istniejących w gospodarstwie. Gdy
wyliczony współczynnik nie osiągnął wymaganej wielkości, płatność do TUZ nie jest przyznawana).
W przypadku Pakietu 5 i 11 oraz 6 i 12 jeżeli rolnik nie spełnia warunku przyznania
płatności jakim jest posiadanie zwierząt, płatność może zostać mu przyznana, jeżeli spełnia ten
warunek łącznie z co najmniej jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności
ekologicznej, o ile rolnika, który nie spełnia warunku oraz innego rolnika, z którym ten rolnik
spełnia ten warunek (grupa rolników), obowiązują te same przepisy (ten sam współczynnik DJP).
Od 2019 roku wymogiem dodatkowym dla Pakietu 1, 2, 3, 7, 8, 9 oraz w przypadku
uprawy drzew w okresie owocowania lub krzewów owocujących, w ramach wariantów Pakietu
4 i Pakietu 10, jest wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego z uprawy na danej działce
rolnej, a w przypadku:
– uprawy wielogatunkowej – wytworzenie tego produktu z każdej uprawy lub roślin każdego
gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;
– uprawy rośliny dwuletniej wymienionej – wytworzenie tego produktu w drugim roku
uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej.
Od 2020 w przypadku uprawy w ramach Pakietu 1 i 7 upraw na materiał siewny poddanie
materiału siewnego ocenie polowej jest wymogiem, a nie warunkiem przyznania płatności jak
dotychczas.
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 występujące w gospodarstwie rolnym elementy krajobrazu rolniczego
nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności
ekologicznej;
– prowadzi rejestr działalności ekologicznej zawierający wykaz:
o działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego
wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków
ochrony roślin oraz wykonania koszenia,
o wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu, wraz z terminem ich
przeprowadzenia;
o przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu, które są
określone dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów.
–

W przypadku, gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne:


rejestr działalności ekologicznej może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem
działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego
rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;



plan działalności ekologicznej może być sporządzony na jednym formularzu z planem
działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego
rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

•
Producenci ekologiczni zobowiązani są prowadzić zapisy, które w kompletny sposób ilustrują przebieg produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na rynek. Rozporządzenie
Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.) nakłada na producentów ekologicznych
obowiązek dokonywania zapisów dotyczących prowadzonej produkcji ekologicznej, w tym obowiązek prowadzenia
rejestrów i ewidencji, określonych m.in. w art. 66, 72 lit. d i 76 ww. rozporządzenia Komisji. Zakres tych artykułów stawia
przed ekologicznymi producentami rolnymi wysokie wymagania, co do poziomu szczegółowości informacji, które mają oni
obowiązkowo odnotowywać w systematycznie prowadzonych rejestrach i ewidencjach. Zapisy w nich zawarte powinny w
kompletny sposób ilustrować przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także
wprowadzania produktów na rynek. Wzory rejestrów oraz sposób ich wypełniania dostępne są na stronie Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/wzory-rejestrow-dla-producentow.html.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-orazrolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-11-rolnictwo-ekologiczne-kampania-2020.html
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