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1. PłaTNOŚć Za ZaZIElENIENIE – PODSTaWOWE INfORMaCjE

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową są uprawnieni do otrzymania płat-
ności z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatności 
za zazielenienie. 

Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk korzystnych dla klimatu i środowi-
ska w zakresie:
n dywersyfikacji upraw;
n utrzymania trwałych użytków zielonych, w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem 

środowiskowym (TUZ C);
n utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

Z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia wyłączeni są rolnicy, którzy:
n	prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają 

trwałych użytków zielonych, lub
n	włączeni są do systemu małych gospodarstw lub
n prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie 

ekologicznym, w odniesieniu do tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.

Z obowiązku realizacji dywersyfikacji i utrzymania obszarów Efa wyłączeni są rolnicy, któ-
rzy posiadają wysoki (ponad 75%) udział: użytków rolnych stanowiących trwałe użytki zielone lub 
gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji roślin strączkowych, traw lub innych pastewnych roślin 
zielonych, ugorowanych albo będących połączeniem powyższego użytkowania.

2. PłaTNOŚć Za ZaZIElENIENIE – ObSZaRy PROEkOlOgICZNE Efa
– PODSTaWOWE INfORMaCjE

| jeżeli rolnik uprawniony do jednolitej płatności obszarowej posiada ponad 15 ha gruntów 
ornych, obszar proekologiczny (Efa) powinien stanowić przynajmniej 5% gruntów ornych 
gospodarstwa.

Podstawą do wyliczenia 5% powierzchni EFA jest suma powierzchni 
zatwierdzonych gruntów ornych znajdujących się w gospodarstwie oraz 
w stosownych przypadkach, powierzchnia poszczególnych elementów 
EFA: stref buforowych, zagajników o krótkiej rotacji oraz elementów krajo-
brazu, które nie zostały wliczone do powierzchni kwalifikującej się do jed-
nolitej płatności obszarowej (elementy kwalifikujące się do jednolitej płat-
ności obszarowej: elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w ramach 
norm, tj. rowy do 2 m szerokości, oczka wodne w rozumieniu przepisów 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 
100 m2, drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną przyrody).
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Do powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie należy doliczyć powierzchnię dla niżej wska-
zanych obszarów:
n elementy krajobrazu: żywopłoty i pasy zadrzewione, drzewa wolnostojące, zadrzewienia liniowe, 

zagajniki śródpolne, oczka wodne, rowy;
n strefy buforowe i miedze śródpolne;
n obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji.

jeżeli powierzchnia gruntów ornych przekracza 15 ha, rolnik może być zwolniony z koniecz-
ności utrzymania obszaru proekologicznego (Efa), w przypadku gdy:
n	więcej niż 75% gruntów ornych to: trawy lub inne pastewne rośliny zielne, grunt ugorowany, grunty 

wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych lub połączenie wymienionych;
n	więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to: trwałe użytki zielone, trawy lub inne pastew-

ne rośliny zielne lub połączenie powyższych.

Z obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych możliwe jest wyłączenie rolników, którzy na 
części gruntów ornych w gospodarstwie prowadzą produkcję ekologiczną, pod warunkiem, że pozo-
stała powierzchnia gruntów ornych zajmuje powierzchnię do 15 ha. 

Obszary proekologiczne powinny znajdować się na gruntach ornych danego gospodarstwa rolne-
go, z wyjątkiem obszarów gospodarstwa rolnego objętych zagajnikami o krótkiej rotacji.

W przypadku elementów krajobrazu oraz stref buforowych i miedz śródpolnych, obszary proekolo-
giczne mogą również przylegać do gruntów ornych gospodarstwa.

Do obliczania powierzchni obszarów proekologicznych wykorzystywane będą współczynniki prze-
kształcania i ważenia.

3. ObSZaRy PROEkOlOgICZNE – gRuNTy ugOROWaNE

Do obszarów proekologicznych można zaliczyć grunty ugorowane. Na gruntach tych w okresie 
od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku nie może być prowadzona produkcja rolna. Nieprowadze-
nie produkcji rolnej oznacza brak działalności rolniczej (tj.: brak produkcji, hodowli lub uprawy 
produktów rolnych, w tym zbiorów, dojenia, hodowli zwierząt oraz utrzymywania zwierząt do celów 
gospodarskich), bez uszczerbku dla wymogów określonych w ramach dobrej kultury rolnej doty-
czącej obowiązku ustanowienia okrywy glebowej do celów różnorodności biologicznej, w tym siew 
mieszanki nasion dzikich kwiatów. Po upływie wskazanego terminu można przywrócić grunty do 
produkcji.

Na ugorach w ramach Efa obowiązuje:
n	zakaz stosowania środków ochrony roślin w okresie utrzymywania ugoru;
n	zakaz wysiewu i uprawy gatunków roślin na cele produkcyjne, w tym zakaz wypasu i koszenia.
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| ugory mogą być jednocześnie zaliczane jako uprawa w ramach dywersyfikacji upraw 
oraz jako obszar proekologiczny.

4. ObSZaRy PROEkOlOgICZNE – gRuNTy ugOROWaNE Z ROŚlINaMI MIODODajNyMI

Od 2019 roku wyróżniamy dodatkowo grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogaty-
mi w pyłek i nektar). Zakaz prowadzenia produkcji rolnej w przypadku ugorów z roślinami miododaj-
nymi został wydłużony do 30 września danego roku.

Obszary proekologiczne – grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nek-
tar) są tworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin 
miododajnych z wykazu określonego nr 1, 2, przy czym gatunki z wykazu nr 2 mogą być wysiewane 
wyłącznie z gatunkami z wykazu nr 1 i nie mogą dominować w mieszance. Dopuszcza się w mieszan-
ce, udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych, jeżeli te trawy lub inne zielne rośliny pastewne 
nie są dominujące w mieszance.

| ugory z roślinami miododajnymi nie mogą obejmować upraw wysiewanych z przezna-
czeniem na zbiór. Na ugorach z roślinami miododajnymi można stawiać ule.

Wykaz nr 1 – wybrane niektóre gatunki roślin miododajnych: astry, bodziszki, chabry, czyściec pro-
sty, kolendra siewna, lebiodka pospolita, lubczyk ogrodowy, mięty, ostropest plamisty, rukiew siewna, 
szałwie.

Wykaz nr 2 – wybrane niektóre gatunki roślin miododajnych: facelia błękitna, gorczyca jasna, gryka 
zwyczajna, komonica zwyczajna, koniczyny, lucerny, nostrzyk biały, wyka kosmata, rzodkiew oleista.

5. ObSZaRy PROEkOlOgICZNE – ElEMENTy kRajObRaZu

Elementy krajobrazu chronione w ramach norm Dobrej kultury Rolnej (DkR):
n drzewa będące pomnikami przyrody,
n oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2,
n rowy, których szerokość nie przekracza 2 m.

Pozostałe elementy krajobrazu:
n żywopłoty, pasy zadrzewione – maksymalna szerokość elementu 

zaliczana do EFA wynosi 10 m. Elementy te nie mogą stanowić 
części lasu;

n zardzewienie liniowe – obejmują drzewa o średnicy korony wyno-
szącej przynajmniej 4 m, odległość między koronami drzew nie po-
winna przekraczać 5 m. Elementy te nie mogą stanowić części lasu;

n rowy – włączając otwarte cieki wodne służące do nawadniania lub 
odwadniania, z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu – mak-
symalna szerokość elementu zaliczana do Efa wynosi 10 m;
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n pojedyncze drzewa o średnicy korony minimum 4 m;
n zagajniki śródpolne obejmujące drzewa, krzewy lub kamienie – maksymalna wielkość elementu 

zaliczana do Efa wynosi 0,3 ha z obiektów nie większych niż 0,5 ha. Elementy te nie mogą 
stanowić części lasu;

n oczka wodne – maksymalna wielkość elementu zaliczana do Efa wynosi 0,3 ha z obiektów nie 
większych niż 1 ha.

Zbiorników z betonu lub tworzywa sztucznego nie uznaje się za obszar proekologiczny. W przy-
padku gdy oczko wodne otacza roślinność nadbrzeżna, do powierzchni oczka wodnego wliczana jest 
strefa z roślinnością nadbrzeżną. 

| Wszystkie elementy krajobrazu, deklarowane jako obszary proekologiczne muszą być 
w posiadaniu rolnika.

Za obszary proekologiczne mogą być uznane elementy krajobrazu położone na gruncie ornym, 
jak również takie elementy krajobrazu, które przylegają do gruntów ornych gospodarstwa. Można 
także uznać za obszary EFA takie elementy krajobrazu, które są położone w pasie o szerokości do 
5 m wokół gruntów ornych.

6. ObSZaRy PROEkOlOgICZNE – STREfy bufOROWE I MIEDZE ŚRóDPOlNE

W roku 2018 połączono strefy buforowe i miedze śródpolne w jedną kategorię – w tym strefy bufo-
rowe na trwałych użytkach zielonych, pod warunkiem, że różnią się one od przylegającej kwalifikującej 
się powierzchni użytków rolnych, o szerokości ustanowionej:
n w ramach norm DKR (przynajmniej 5 m, 10 m lub 20 m), pod warunkiem, że strefy te będą spełniać 

kryteria obszaru proekologicznego, tzn. zakaz prowadzenia produkcji, oraz 
n inne strefy buforowe i miedze śródpolne o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 20 m.

Na strefach buforowych i miedzach nie może być prowadzona produkcja rolna. Nieprowa-
dzenie produkcji rolnej oznacza brak działalności rolniczej (tj.: brak produkcji, hodowli lub uprawy 
produktów rolnych, w tym zbiorów, dojenia, hodowli zwierząt oraz utrzymywania zwierząt do celów 
gospodarskich), bez uszczerbku dla wymogów określonych w ramach normy dobrej kultury rolnej do-
tyczącej obowiązku ustanowienia okrywy glebowej na obszarach erozyjnych. Dozwolone są działania 
zmierzające do stworzenia zielonej pokrywy glebowej do celów różnorodności biologicznej, w tym 
siew mieszanki nasion dzikich kwiatów. Niemniej jednak wypas lub koszenie na tych obszarach są 
możliwe, pod warunkiem, że można je odróżnić od przyległych użytków rolnych. Powyższa za-
sada odnosi się także do stref buforowych ustanowionych w ramach norm DKR, jeśli rolnik zdecyduje 
się je zadeklarować do EFA.

| Za obszary proekologiczne mogą być uznane strefy buforowe i miedze śródpolne położone 
na gruncie ornym lub przylegające dłuższą krawędzią do gruntów ornych gospodarstwa.
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7. ObSZaRy PROEkOlOgICZNE – ZagajNIkI O kRóTkIEj ROTaCjI

Obszarem proekologicznym będą zagajniki o krótkiej rotacji, na których:
n obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin;
n i możliwe jest stosowanie nawożenia mineralnego w następujących limitach:
n w roku założenia plantacji – dawki nawozów mineralnych nie mogą przekraczać 20 kg/ha N, 

20 kg/ha P2O5, i 40 kg/ha K2O oraz
n w roku następującym po zbiorze roślin – dawki nawozów mineralnych nie mogą przekraczać 80 

kg/ha N, 30 kg/ha P2O5, i 80 kg/ha K2O, co potwierdza rejestr stosowania nawożenia mineralnego 
prowadzony przez rolnika.

Do zagajników traktowanych jako EFA zaliczane są gatunki drzew z rodzaju: wierzba, brzoza, to-
pola czarna.

| W przypadku zagajników, powierzchnia zaliczana do obszaru Efa stanowi jedynie 50% 
powierzchni rzeczywistej.

8. ObSZaRy PROEkOlOgICZNE – MIęDZyPlONy I OkRyWa ZIElONa

Międzyplony i okrywa zielona mają zasadnicze znaczenie dla zagospodarowania skutecznego 
związania pozostałości azotu i okrycia gleby w okresie, gdy obszar nie jest pokryty uprawą główną. 

Za obszary proekologiczne uznawane będą międzyplony lub okrywa zielona, rozumiane jako:
n wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub
n mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: 

zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz 
miododajnych.

Powyższych mieszanek na tej samej działce rolnej nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głów-
nym w roku następującym po wysiewie mieszanki.

|
Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane 
za obszar proekologiczny.

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 od momen-
tu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Ponadto zakaz stosowania 
środków ochrony roślin obejmuje również zaprawę nasion.
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Międzyplon ścierniskowy
Są dwie możliwości realizacji tego wymogu:

n stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymania, tj.:
– wysiew – w okresie od 1 lipca do dnia 20 sierpnia;
– utrzymanie na polu – co najmniej do dnia 15 października.

n indywidualne podejście, tj.:
– wysiew – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia;
– utrzymanie przez co (co najmniej) 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.

Dzień wysiewu należy wskazać w oświadczeni złożonym do kierownika biura powiatowego ARiMR, 
w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a naj-
później do dnia 27 sierpnia roku złożenia wniosku nie zostanie wskazany dzień wysiewu mieszanki 
w oświadczeni, wówczas uznaje się, że został wybrany wariant ze stałym terminem wysiewu i stałym 
terminem utrzymania.

Międzyplon ozimy:
n termin wysiewu – w okresie od dnia 1 lipca do dnia 1 października;
n utrzymywanie na polu – co najmniej do dnia 15 lutego.

Powierzchnia zaliczana do obszaru Efa stanowi jedynie 30% powierzchni rzeczywistej.

Do Efa nie jest zaliczany:
n międzyplon utworzony z mieszanek złożonych z samych zbóż;
n przypadek, w którym gatunki zbóż ozimych stosowane w mieszance pozostają jako uprawa stano-

wiąca plon główny w roku następującym po wysiewie mieszanki;
n przypadek, w którym mieszanka uprawiana jako międzyplon jest następnie uprawiana (pozosta-

wiona) jako plon główny w roku następującym po wysiewie mieszanki, (jako plon główny można 
uprawiać poszczególne gatunki, z których utworzona była mieszanka); 

n międzyplon zwykle wysiewany jesienią do zbioru lub wypasu.

9. ObSZaRy PROEkOlOgICZNE – uPRaWy WIążąCE aZOT

W uprawach wiążących azot obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin w tym za-
prawę nasion. 

| uprawy wiążące azot (bobowate) mogą być jednocześnie zaliczone jako uprawa w ramach 
dywersyfikacji upraw oraz jako obszar proekologiczny.
Powierzchnia zaliczana do Efa stanowi 100% powierzchni rzeczywistej uprawy.

Lista Rośliny wiążące azot z wykorzystaniem gatunków roślin bobowatych drobnonasiennych lub 
bobowatych grubonasiennych, uprawianych w plonie głównym, których uprawa będzie uznana za EFA: 
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n bobowate grubonasienne: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch 
siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, 
łubin żółty, peluszka;

n bobowate drobnonasienne: seradela uprawna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna 
białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siew-
na, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk biały.

10. NORMy I WyMOgI WZajEMNEj ZgODNOŚCI

Rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie (bez rolników uczestniczących w „systemie dla 
małych gospodarstw”) zobowiązani są do przestrzegania przez cały rok kalendarzowy norm i wy-
mogów wzajemnej zgodności. 

W kontrolach realizowanych przez ARiMR na obszarze całego gospodarstwa rolnego, na dział-
kach zadeklarowanych we wniosku, zgłoszonych oraz niezgłoszonych do płatności, sprawdzane jest 
przestrzeganie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz wymogów podsta-
wowych w zakresie zarządzania, obejmujących wymagania dotyczące: ochrony dzikiego ptactwa, 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zdrowia roślin oraz bezpieczeństwa żywności 
w odniesieniu do produkcji roślinnej.

W kontrolach realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną sprawdzane jest przestrzeganie wy-
mogów dotyczących bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do produkcji zwierzęcej, identyfikacji 
i rejestracji zwierząt, chorób zwierząt, dobrostanu zwierząt.

11. NORMy DObREj kulTuRy ROlNEj ZgODNEj Z OChRONą ŚRODOWISka

Normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochrona środowiska, ukierunkowane na wzmocnienie stan-
dardów w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatu obejmują działania mające na celu:
n utrzymanie poziomu materii organicznej gleby poprzez stosowanie odpowiednich praktyk, w tym 

zakaz wypalania gruntów rolnych;
n przeciwdziałanie erozji gleby poprzez utrzymywanie na co najmniej 30% powierzchni gruntów or-

nych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego, okrywy ochronnej gleby (okrywa roślinna, resztki pożniwne rośliny przedplonowej, mulcz), 
co najmniej w terminie od 1 listopada do dnia 15 lutego;

n wykorzystywanie pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub jako ugór 
czarny gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20 stopni (można je wykorzy-
stywać pod uprawę roślin wieloletnich, z okrywą roślinną lub ściółką w międzyrzędziach);

n zachowanie stref buforowych poprzez przestrzeganie zakazu stosowania nawozów na gruntach 
rolnych w pobliżu wód powierzchniowych w odległościach określonych w programie działań;

n właściwe zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie: posiadanie pozwolenia wodnoprawnego 
podczas nawadniania gruntów rolnych wodami lub poboru wód podziemnych lub powierzchnio-
wych w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę;
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n ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, przestrzeganie zakazu bezpośrednich zrzu-
tów do wód podziemnych poprzez zakaz zrzutu na powierzchnię gruntu i przesiąkanie przez glebę 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

n zachowanie cech krajobrazu obejmujących: oczka wodne, rowy, pomniki przyrody w postaci za-
drzewień liniowych, grupowych, lub pojedynczych, zakaz przycinania żywopłotów i drzew w okre-
sie wylęgu i chowu ptaków od 15 kwietnia do 31 lipca.

Źródła:
– Płatności bezpośrednie w 2019 roku. Informator, MRiRW, ARiMR, Warszawa, 2019 r.
– Zdjęcia zamieszczone w tekście: Jerzy Rutkowski.
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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