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!wƛaw ǊƻȊǇƻŎȊȅƴŀ ǇǊȊȅƧƳƻǿŀƴƛŜ ǿƴƛƻǎƪƽǿ  
o przyznanie ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ  ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ na  rok 2016. 
²ƴƛƻǎŜƪ Ƴƻȍƴŀ ȊƱƻȍȅŏ ǘŀƪȍŜ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ 
aplikacji e-Wniosek. 

WŜȍŜƭƛ ƴƛŜ ȊŘŊȍȅƱŜǏ ȊƱƻȍȅŏ ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ Řƻ Řƴƛŀ мс ƳŀƧŀ 
br., to wƴƛƻǎŜƪ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ wraz z 
ȊŀƱŊŎȊƴƛƪŀƳƛ ƳƻȍŜǎȊ ǘŀƪȍŜ ȊƱƻȍȅŏ do dnia 10 czerwca 
нлмс ǊΦΣ ƧŜŘƴŀƪ Ȋŀ ƪŀȍŘȅ ŘȊƛŜƵ ǊƻōƻŎȊȅ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŀΣ 
ƭƛŎȊŊŎ ƻŘ Řƴƛŀ мт maja br., stosowane ōťŘȊƛŜ 
ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ м҈ ƴŀƭŜȍƴŜƧ ƪǿƻǘȅ 
ǇƱŀǘƴƻǏŎƛΦ 
 

OstateŎȊƴȅ ǘŜǊƳƛƴ ǎƪƱŀŘŀƴƛŀ ȊƳƛŀƴ Řƻ ǿƴƛƻǎƪǳ oraz 
ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ōǊŀƪƽǿ ǳǇƱȅǿŀ ǿ Řƴƛǳ мл ŎȊŜǊǿŎŀ нлмс 
ǊΦΣ Ȋ ǘȅƳΣ ȍŜ ȊƱƻȍŜƴƛŜ ȊƳƛŀƴȅ Řƻ ǿƴƛƻǎƪǳ lub 
ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ōǊŀƪƽǿ po dniu 31 maja 2016 r. skutkuje 
ǇƻƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜƳ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Řƻ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƻōƧťǘŜƧ ǘŊ 
ȊƳƛŀƴŊ ƻ м҈ Ȋŀ ƪŀȍŘȅ ŘȊƛŜƵ ǊƻōƻŎȊȅ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŀΦ  
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ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ. 

YƻƵŎƻǿȅ ǘŜǊƳƛƴ ǎƪƱŀŘŀƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪƽǿ ƻ przyznanie 
ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ ƛ ȊŀƱŊŎȊƴƛƪƽǿ Řƻ ǿƴƛƻǎƪǳ όōŜȊ 
ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ - kary administracyjnej).  
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30 czerwca br. upływa termin złożenia wniosków o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa. 
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Od 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jako agencja płatnicza, rozpoczęła 

realizację zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego. ¢ȅƳ ǎŀƳȅƳΣ ƻŘ нлмр Ǌƻƪǳ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊ nowe 

ȊŀǎŀŘȅ ǇǊȊȅȊƴŀǿŀƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘΦ Niniejsza broszura została przygotowana w oparciu o 

obowiązujące akty prawne dotyczące płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Tym niemniej, 

informacje w niej zawarte mogą wymagać aktualizacji w przypadku zmiany obowiązujących zasad przyznawania 

płatności. 

 

V Jeżeli jesteś beneficjentem, który w 2015 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, otrzymasz od 

ARiMR wstępnie wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym oraz instrukcją jego wypełnienia. 

V Jeżeli jesteś rolnikiem, który nie składał wniosku o przyznanie płatności w 2015 r., będziesz mógł pobrać czysty 

formularz wniosku o przyznanie płatności ze strony internetowej ARiMR lub otrzymać go w biurze 

powiatowym i oddziale regionalnym ARiMR. 

V Zamiast składania wniosku w wersji papierowej, będziesz mógł złożyć wniosek przez Internet, korzystając z 

platformy aplikacyjnej e-Wniosek, umieszczonej na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl). Aplikacja 

e-Wniosek umożliwia wypełnienie wniosku, wypełnienie załącznika graficznego oraz dołączenie do wniosku 

pozostałych wymaganych dokumentów. Korzyści płynące ze złożenia wniosku za pomocą aplikacji  

e-Wniosek to m.in. ułatwienia w wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie płatności, poprzez 

wprowadzenie przyjaznego interfejsu użytkownika oraz poinformowanie rolnika podczas wypełniania wniosku 

o stwierdzonych brakach we wniosku o przyznanie płatności. 

V Podobnie do obecnego trybu współpracy, ubiegając się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego będziesz zobowiązany złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub 

siedzibę, biurze powiatowym ARiMR.  

 

 

Zmiany do wniosku ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ όȊ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜƳ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ 

ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Řƻ ȊǿƛŜǊȊŊǘύ i ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴƛŜȊǿƛŊȊŀƴŜƧ Řƻ ǘȅǘƻƴƛǳΣ Ƴƻȍƴŀ ǎƪƱŀŘŀŏ Řƻ Řƴƛŀ 31 

maja 2016 r. hǎǘŀǘŜŎȊƴȅ ǘŜǊƳƛƴ ǎƪƱŀŘŀƴƛŀ ȊƳƛŀƴ Řƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ǳǇƱȅǿŀ ǿ Řƴƛǳ мл czerwca 

2016 r., z ǘȅƳΣ ȍŜ ȊƱƻȍŜƴƛŜ ȊƳƛŀƴȅ Řƻ ǿƴƛƻǎƪǳ Ǉƻ Řƴƛǳ 31 maja 15 czerwca 2016 r. skutkuje 

ǇƻƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜƳ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Řƻ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƻōƧťǘŜƧ ǘŊ ȊƳƛŀƴŊ ƻ м҈ Ȋŀ ƪŀȍŘȅ ŘȊƛŜƵ ǊƻōƻŎȊȅ 

ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŀΦ  

Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek 

rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej płatności 

 

 

 

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem 

graficznym będziesz mógł złożyć od dnia 15 marca do dnia 16 maja br. Wniosek o przyznanie 

płatności wraz z załącznikami ƳƻȍŜ ōȅŏ także ȊƱƻȍƻƴȅ w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie 

składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc 

od dnia 17 maja 2016 r., stosowane będzie ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ м҈ ƴŀƭŜȍƴŜƧ ƪǿƻǘȅ 

ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ. ²ƴƛƻǎŜƪ ƛ ȊŀƱŊŎȊƴƛƪƛ Řƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ǎƪƱŀŘŀƴŜ ǇǊȊŜȊ Ǌƻƭƴƛƪŀ ǳȊƴŀƧŜ ǎƛť Ȋŀ ȊƱƻȍƻƴŜΣ ƧŜȍŜƭƛ ǎŊ 

podpisane z podaniem imienia i nazwiska. 

7ÓÔöÐ 
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(nie jest możliwe zwiększenie powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności). 

Zmiana do złożonego wniosku o przyznanie płatności może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych 

wcześniej powierzchni działek rolnych. 

Uzupełnienie brakujących danych we wniosku lub załączników do dnia 31 maja 2016 r. nie skutkuje 

zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 10 czerwca br. 

skutkuje zmniejszeniem płatności do powierzchni, której dotyczą składane uzupełnienia.  

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, w terminie do dnia 10 

czerwca 2016 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.  

 

 

.Ǌŀƪƛ ǿŜ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻǊŀȊ ƴŀ ȊŀƱŊŎȊƴƛƪŀŎƘ ƛ ƴŀ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƎǊŀŦƛŎȊƴȅƳΣ ǳȊǳǇŜƱƴƛƻƴŜ Ǉƻ Řƴƛǳ мл 

czerwca 2016 ǊΦΣ ƴƛŜ ōťŘŊ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƴŜ ǿ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅƳ ǇƻǎǘťǇƻǿŀƴƛǳ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅƳ 

ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛΦ  
 

bŀ ƧŜŘƴȅƳ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊǳ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ w roku 2016 ōťŘȊƛŜǎȊ ƳƽƎƱ ǎƛť ǳōƛŜƎŀŏ ƻΥ 

V przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: jednolitej płatności obszarowej, 

płatności za zazielenienie i płatności dodatkowej (redystrybucyjnej), płatności dla młodych rolników, płatności 

do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności 

do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, 

płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy 

pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do 

bydła, płatności do krów, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu, 

V przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 

(płatność ONW),  

V przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych 

zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie,  

V przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), 

V przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych zwierząt w rolnictwie,  

V wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), 

V przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020). 
 

Od roku 2016 brak jest możliwości uznania rolnika za uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw (na 

wniosek rolnika i z urzędu). W roku 2016 płatność dla małych gospodarstw obejmie wyłącznie rolników, których 

włączono do tego systemu w 2015 r. W roku 2016 rolnik może jedynie wystąpić z systemu dla małych 

gospodarstw wypełniając Część IV Wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 lub przez złożenie stosownego 

oświadczenia w terminie do dnia 30 września 2016 r. 

Przyznanie płatności bezpośrednich będzie zależało od spełnienia kryterium rolnika aktywnego zawodowo [patrz: 

Rolnik aktywny zawodowo]. 

Rolnicy zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już 

wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej. 

 

 

wƻƭƴƛŎȅ ƻǘǊȊȅƳǳƧŊŎȅ ǿǎǇŀǊŎƛŜ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜΣ Ȋ ǿȅƧŊǘƪƛŜƳ Ǌƻƭƴƛƪƽǿ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊŊŎȅŎƘ ǿ 

ǎȅǎǘŜƳƛŜ Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿΣ zƻōƻǿƛŊȊŀƴƛ ǎŊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏ ƴƻǊƳȅ ƛ ǿȅƳƻƎƛ ǿȊŀƧŜƳƴŜƧ 

ȊƎƻŘƴƻǏŎƛΦ 

file:///C:/ARMA%20-%20WORK/LEG%202015/DP/STRONA%20ARIMR/DKS/OK/Aktywny%20rolnik.docx
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/PDFy/d/Normy_dobrej_kultury_rolnej.pdf
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V Rolnik - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub prawnych), którego gospodarstwo 

rolne jest położone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i który prowadzi działalność rolniczą.  

V Gospodarstwo rolne - wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika 

znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

V 5ȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ǊƻƭƴƛŎȊŀΣ ǘƻΥ 

Á produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych (w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz 

utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich), 

Á utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, poprzez 

obowiązkowe wykonanie co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego polegającego na usunięciu lub 

zniszczeniu niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca danego roku.  

V ¦ȍȅǘƪƛ ǊƻƭƴŜ - oznaczają każdy obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe 

lub uprawy trwałe. 

V Grunty orne - oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji 

roślinnej, ale ugorowane, w tym obszary odłogowane, bez względu na to, czy grunty te znajdują się pod 

uprawą szklarniową lub pod stałym bądź ruchomym przykryciem. 

V ¦ǇǊŀǿȅ ǘǊǿŀƱŜ - oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki zielone i pastwiska 

trwałe. Uprawy te zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i zalicza się do nich rośliny zdrewniałe dające 

powtarzające się zbiory w postaci owoców oraz uprawy wieloletnie roślin niezdrewniałych, zajmujących grunt 

przez pięć lat lub dłużej i dających powtarzające się zbiory w postaci samej rośliny. Do upraw trwałych zalicza 

się zagajniki o krótkiej rotacji i szkółki. 

Á {ȊƪƽƱƪƛ - oznaczają obszary młodych zdrewniałych (drzewiastych) roślin uprawianych na otwartym 

powietrzu w celu późniejszego przesadzenia, tj.:  

- szkółki winorośli oraz podkładek,  

- szkółki drzew i krzewów owocowych,  

- szkółki roślin ozdobnych,  

- komercyjne szkółki drzew leśnych, z wyłączeniem rosnących w lesie szkółek przeznaczonych na potrzeby 

własne gospodarstwa rolnego,  

- szkółki drzew i krzewów do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach (na przykład 

sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, ozdobne drzewa i krzewy iglaste), w tym we wszystkich 

przypadkach ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki. 

Á ½ŀƎŀƧƴƛƪ ƻ ƪǊƽǘƪƛŜƧ ǊƻǘŀŎƧƛ - obszar obsadzany gatunkami:  

- z rodzaju wierzba (Salix sp.) - maksymalny cykl zbioru 8 lat, 

- z rodzaju brzoza (Betula sp.) - maksymalny cykl zbioru 10 lat, 

 

 

Jeżeli masz zamiar ubiegać się w 2016 r. o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 
ważne jest abyś zapoznał się z zasadami ich przyznawania.  

Niektórzy z Was już dziś spełniają wszystkie wymagania, inni natomiast powinni dostosować swoje 
działania w gospodarstwie do „nowych” obowiązujących przepisów. 

tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǇƻƧťŎƛŀ 
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- z rodzaju topola (Populus sp.) - maksymalny cykl zbioru 8 lat, w przypadku utrzymania obszarów 

proekologicznych (EFA) należy uwzględnić tylko gatunki z rodzaju topola czarna (Populus nigra) i jej 

krzyżówki. 

V ¢ǊǿŀƱŜ ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭone ƛ Ǉŀǎǘǿƛǎƪŀ ǘǊǿŀƱŜ - oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych 

pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), 

które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej; mogą one 

obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem, że 

zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych. 

Przewaga traw i innych roślin zielnych oznacza, że rośliny te pokrywają ponad 50% obszaru kwalifikującego się 

obszaru działki rolnej. 

V ¢Ǌŀǿȅ ƭǳō ƛƴƴŜ ǊƻǏƭƛƴȅ ȊƛŜƭƴŜ όȊ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊŜƴƛŜƳ ƴŀ ǇŀǎȊťύ - oznaczają wszystkie rośliny zielne, rosnące 

tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do 

zasiewania pastwisk lub łąk w państwie członkowskim, niezależnie od tego czy są wykorzystywane do 

wypasania zwierząt. 

V Grunty ugorowane - w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania obszarów proekologicznych to grunty, na 

których w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca w danym roku nie jest prowadzona produkcja rolna (po 

upływie tego terminu rolnik będzie mógł przywrócić grunty do produkcji).  

V Grupa upraw, to: 

Á obszary zgłoszone w celu uzyskania jednolitej płatności obszarowej, 

Á każda grupa obszarów zgłoszonych do celów wszystkich innych systemów pomocy obszarowej lub środków 

wsparcia obszarowego, dla których stosuje się inne stawki pomocy lub wsparcia, 

Á obszary zgłoszone jako obszary o „innym wykorzystaniu”. 

 

 

Ważnym elementem systemu wsparcia bezpośredniego jest tzw. kryterium rolnika aktywnego zawodowo.  

Zasada ta sprowadza się do tego, że rolnik, który nie spełni określonych wymogów zostanie wykluczony w danym 

roku z wszystkich płatności bezpośrednich, a w przypadku niektórych działań PROW 2014-2020 uznany zostanie za 

rolnika nie spełniającego kryteriów kwalifikowalności lub warunków otrzymania wsparcia. 

 

Z płatności bezpośrednich wykluczone są podmioty: 

V administrujące portami lotniczymi, 

V administrujące wodociągami, 

V administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, 

V świadczące usługi przewozu kolejowego, 

V świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. 

 

 

W przypadku rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2016 r., ƪŀȍŘȅ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘ 

ǿǎǇŀǊŎƛŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻΣ ƪǘƽǊȅ ǿ Ǌƻƪǳ нлм5 ƻǘǊȊȅƳŀƱ ƱŊŎȊƴŊ ƪǿƻǘť ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ  

(z wyłączeniem przejściowego wsparcia krajowego) ƴƛŜ ǿƛťƪǎȊŊ ƴƛȍ ǊƽǿƴƻǿŀǊǘƻǏŏ ǿ ȊƱƻǘȅŎƘ kwoty  

5 000 euro (przed uwzględnieniem zmniejszeń i wykluczeń), ȊƻǎǘŀƴƛŜ αŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜέ ǳȊƴŀƴȅ Ȋŀ 

rolnika aktywnego zawodowo. 

Rolnik aktywny 

zawodowo  
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W Polskiej Klasyfikacji Działalności są to kody: 68.10.Z, 68.31.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 68.32.Z, 93.11.Z, 93.2, 

52.23.Z, 36.00.Z. 

 

 

Wykluczenie to ƴƛŜ ōťŘȊƛŜ ƧŜŘƴŀƪ ƻōŜƧƳƻǿŀŏ ǊƻƭƴƛƪƽǿΣ Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ǊƻŎȊƴŀ ƪǿƻǘŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ 

ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ όŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅŎƘ Ȋ ōǳŘȍŜǘǳ ¦ƴƛƛ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƧύ otrzymana w poprzednim roku 

ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ ǊƽǿƴƻǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿ ȊƱƻǘȅŎƘ ƪǿƻǘȅ р ллл ŜǳǊƻ, tj. 21 ннп ȊƱΦ 

Jeżeli prowadzisz jedną z „wykluczonych” działalności (tj. działalność nierolniczą), będziesz miał możliwość 

wykazania, że spełniasz kryterium rolnika aktywnego zawodowo poprzez udokumentowanie, że: 

V roczna kwota płatności bezpośrednich w Twoim przypadku wynosi co najmniej 5% całości przychodów 

uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, na 

podstawie dołączonych przez rolnika do wniosku:  

- zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy, oraz 

- dokumentów zawierających informacje o wysokości rocznej kwoty płatności bezpośrednich będących w 

posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub 

V Twoja działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego, co będzie ustalane poprzez sprawdzenie czy całość 

przychodów z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całości Twoich przychodów, co będzie 

weryfikowane na podstawie dołączonych przez rolnika do wniosku: 

- zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy, 

- faktur w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym 

faktur VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej ustawy albo ich kopie potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji lub inne równoważne dowody potwierdzające 

sprzedaż produktów rolnych,  

- dokumentów zawierających informacje na temat wysokości wsparcia unijnego w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), jak również wszelką pomoc krajową przyznaną w odniesieniu do działalności rolniczej, 

z wyjątkiem uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich, będącej w posiadaniu Agencji, a w 

przypadku, gdy Agencja nie jest w posiadaniu takiej informacji - na podstawie zaświadczenia wydanego 

przez organ właściwy do przyznania danego wsparcia. 

V Twoją główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej. 

Weryfikacji w tym zakresie dokonuje Agencja przy wykorzystaniu sądowych i urzędowych rejestrów 

przedsiębiorstw (tj. REGON, KRS, CEIDG, ZSZiK) na podstawie: 

- dokumentów zawierających informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, pochodzące  

z zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, 

- zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zawierającego informacje 

o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, 

- odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonego  

na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierających informacje o rodzaju lub rodzajach 

prowadzonej działalności, 

- dokumentów zawierających informacje o rodzaju lub rodzajach prowadzonej działalności, pochodzące z 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy o statystyce publicznej. 

 

 

5ƻƪǳƳŜƴǘȅΣ ƻ ƛƭŜ ǎŊ ǿȅƳŀƎŀƴŜΣ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊŎŜΣ ȍŜ Ǌƻƭƴƛƪ ƳƛƳƻ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ 

ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ǿȅƪƭǳŎȊŀƧŊŎŜƧ ǎǇŜƱƴƛŀ ƪǊȅǘŜǊƛǳƳ Ǌƻƭƴƛƪŀ ŀƪǘȅǿƴŜƎƻ ȊŀǿƻŘƻǿƻ ŘƻƱŊŎȊa ǎƛť 

do wniosku o ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛΦ WŜȍŜƭƛ Ǉƻ ȊƱƻȍŜƴƛǳ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ 
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ǊƻȊǇƻŎȊƴƛŜǎȊ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ǿȅƪƭǳŎȊŀƧŊŎŊ Ȋ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ όȊŀǊŜƧŜǎǘǊƻǿŀƴŜ ǇƻŘ ǿǎƪŀȊŀƴȅƳƛ 

ǇƻǿȅȍŜƧ ƪƻŘŀƳƛ tY5ύΣ ǇƻǿƛƴƛŜƴŜǏ ƻ ǘȅƳ ŦŀƪŎƛŜ ǇƻƛƴŦƻǊƳƻǿŀŏ ƪƛŜǊƻǿƴƛƪŀ ōƛǳǊŀ 

powiatowego ARiMR. 

W przypadku podmiotów „wykluczonych”, ale zamierzających wykazać i udokumentować, że spełniają wymogi 

definicji rolnika aktywnego zawodowo, obowiązywać będą następujące zasady: 

V za przychody brutto z działalności rolniczej uznawane będą przychody, które rolnik uzyskał ze swej działalności 

rolniczej prowadzonej w jego gospodarstwie, obejmujące wsparcie unijne, jak również wszelką pomoc krajową 

przyznaną w odniesieniu do działalności rolniczej, 

V przychody z przetwarzania produktów rolnych otrzymanych w gospodarstwie uznawane będą za przychody  

z działalności rolniczej, pod warunkiem, że przetworzone produkty pozostają własnością rolnika i że wynikiem 

takiego przetwarzania jest inny produkt rolny, 

V wszystkie pozostałe przychody uważane będą za przychody z działalności pozarolniczej, 

V za roczną kwotę płatności bezpośrednich uznawana będzie kwota płatności bezpośrednich przysługująca 

danemu rolnikowi, do której rolnik ten był uprawniony za ostatni rok obrotowy, za który dostępne są dowody 

dotyczące przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej, 

V jeżeli ostatni rok obrotowy to rok 2015 lub wcześniejszy, roczną kwotą płatności bezpośrednich jest łączna 

kwota płatności bezpośrednich, do których rolnik był uprawniony przed zmniejszeniami i wykluczeniami, 

V jeżeli dany rolnik nie złożył wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego płatności bezpośrednich w ostatnim 

roku obrotowym, łączna kwota płatności bezpośrednich określana będzie poprzez pomnożenie liczby 

kwalifikujących się hektarów zgłoszonych przez tego rolnika w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy  

(tj. w 2016 r.) przez średnią krajową płatność na hektar w ramach wsparcia bezpośredniego za poprzedni rok 

(tj. 2015 r.) 

V działalność rolnicza uznawana będzie jako działalność, która nie ma charakteru marginalnego, jeżeli całość 

przychodów uzyskanych z działalności rolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są 

dostępne, stanowić będzie co najmniej jedną trzecią całości przychodów uzyskanych w ostatnim roku 

obrotowym, za który dowody takie są dostępne, 

V działalność rolnicza uznawana będzie za główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności osoby 

prawnej, jeżeli została zarejestrowana jako główna działalność gospodarcza lub przedmiot działalności w 

Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Zintegrowany System Zarządzania 

i Kontroli (ZSZiK). 

 

 

Poniżej zostały przedstawione, w podziale na poszczególne płatności, najważniejsze zasady i warunki jakie 

powinieneś spełnić w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego. 

 

 Zwróć uwagę na zmiany w zakresie ubiegania się o płatności, jakie zostały wprowadzone na 2016 r., 

przejdź przez wszystkie etapy, aby dowiedzieć się więcej. 

tƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ 

ǿǎǇŀǊŎƛŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻ 
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Jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługiwać będzie do każdego „ƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŊŎŜƎƻ ǎƛť ƘŜƪǘŀǊŀ”, za który 

uznawane są:  

V wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były 

utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, 

V każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i który nie spełnia 

warunków kwalifikowalności ze względu na: 

- objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

- zalesienie tego obszaru w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 (zalesienie od jesieni 2008 

(z wyjątkiem zalesień na gruntach innych niż rolne). 
 

tƻƴŀŘǘƻΣ ƧŜŘƴƻƭƛǘŀ ǇƱŀǘƴƻǏŏ ƻōǎȊŀǊƻǿŀ ǇǊȊȅǎƱǳƎuje do: 

V ƻōǎȊŀǊƽǿ kwalifikowanych ǇƻȊƻǎǘŀƧŊŎȅŎƘ ǿ ǇƻǎƛŀŘŀƴƛǳ Ǌƻƭƴƛƪŀ (aktywnego zawodowo) w dniu 31 maja roku, 

w którym rolnik składa wniosek. 

V  

V kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy,  

z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, 

V użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), 

utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, 

V obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie 

kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy, 

V obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą maksymalny 

poziom 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym kwalifikowalność obszarów 

wykorzystywanych do produkcji konopi zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian wymienionych we 

wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została 

przyznana, i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, 

położone w obrębie gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające 

zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne  

o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu, tj.: powierzchnie zajęte przez 

nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 

m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na 

kwalifikujący się hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w 

podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew. Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref 

buforowych, określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

 

 

hŘ Ǌƻƪǳ нлмс ǇƱŀǘƴƻǏŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŀ Řƻ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿŎƘƻŘȊŊŎŜƧ ǿ ǎƪƱŀŘ ½ŀǎƻōǳ ²ƱŀǎƴƻǏŎƛ wƻƭƴŜƧ 

{ƪŀǊōǳ tŀƵǎǘǿŀ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ ǊƻƭƴƛƪƻǿƛΣ ƪǘƽǊȅ Ƴŀ Řƻ ǘŜƧ ŘȊƛŀƱƪƛ ǘȅǘǳƱ ǇǊŀǿƴȅΦ  

WŜŘƴƻƭƛǘŀ tƱŀǘƴƻǏŏ 

Obszarowa 
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aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴƻǎƛ лΣм ƘŀΦ  

5ƭŀ ƪŀȍŘŜƧ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴŜƧ Řƻ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀƭŜȍȅ Řƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ƳŀǘŜǊƛŀƱ 

ƎǊŀŦƛŎȊƴȅ Ȋ ǿǊȅǎƻǿŀƴȅƳƛ ƎǊŀƴƛŎŀƳƛ ǘŜƧ ŘȊƛŀƱƪƛΦ 

 

 

 

*  Wŀƪƻ αƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŊŎŜ ǎƛť ƘŜƪǘŀǊȅέ ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƴŊ ǳȊƴŀƴŜ ƻōǎȊŀǊȅ ǳƧťǘŜ ǿ ǿȅƪŀȊƛŜ ƻōǎȊŀǊƽǿ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘȅǿŀƴȅŎƘ ƎƱƽǿƴƛŜ Řƻ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ǇƻȊŀǊƻƭƴƛŎȊŜƧΦ ²ȅƪŀȊ 

ten obejmuje obszary na lotniskach, polach golfowych oraz boiskach sportowych. 

**  hōƻǿƛŊȊƪƻǿŜ ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ ƧŜŘƴŜƎƻ ȊŀōƛŜƎǳ ŀƎǊƻǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜƎƻΣ ƳŀƧŊŎŜƎƻ ƴŀ ŎŜƭǳ ǳǎǳƴƛťŎƛŜ ƭǳō ȊƴƛǎȊŎȊŜƴƛŜ ƴƛŜǇƻȍŊŘŀƴŜƧ ǊƻǏƭƛƴƴƻǏŎƛ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ 

Řƻ Řƴƛŀ ом ƭƛǇŎŀ ǊƻƪǳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ȊƻǎǘŀƱ ȊƱƻȍƻƴȅ ǿƴƛƻǎŜƪ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘΣ ŀ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƎǊǳƴǘƽǿ ǳƎƻǊƻǿŀƴȅŎƘΣ ƻ ƪǘƽǊȅŎƘ Ƴƻǿŀ ǿ  

Ϡо ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ aƛƴƛǎǘǊŀ wƻƭƴƛŎǘǿŀ ƛ wƻȊǿƻƧǳ ²ǎƛ Ȋ Řƴƛŀ мм ƳŀǊŎŀ нлмр ǊΦ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ƻōǎȊŀǊƽǿ ǳȊƴŀǿŀƴȅŎƘ Ȋŀ ƻōǎȊŀǊȅ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ƻǊŀȊ ǿŀǊǳƴƪƽǿ 

ǿǎǇƽƭƴŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊŀƪǘȅƪƛ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŀ ǘȅŎƘ ƻōǎȊŀǊƽǿ ό5ȊΦ ¦Φ ǇƻȊΦ орпύΣ ƪǘƽǊŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ȊŀŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴŜ ǿŜ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ 

jako obszary proekologiczne ς w terminie do dnia ом ǇŀȋŘȊƛŜǊƴƛƪŀ ǊƻƪǳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ȊƻǎǘŀƱ ȊƱƻȍƻƴȅ ǘŜƴ ǿƴƛƻǎŜƪΦ 

 

 

 

Jako "kwalifikujące się hektary" nie zostaną uznane obszary ujęte w przewidzianym do opracowania 

wykazie obszarów wykorzystywanych głównie do działalności pozarolniczej. Wykaz ten obejmował 

będzie obszary na: 

V lotniskach, 

V polach golfowych, 

 

 

Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar ich 

gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek o przyznanie płatności, wyniesie mniej 

niż 1 ha. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają płatność związaną do 

zwierząt, a łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż 

równowartość w złotych kwoty 200 euro. 

V boiskach sportowych. 
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Płatność dla młodych rolników stanowi dodatkową płatność przeznaczoną dla określonej grupy beneficjentów. 

DƱƽǿƴȅƳ ŎŜƭŜƳ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƧŜǎǘ ǳƱŀǘǿƛŜƴƛŜ ȊŀƪƱŀŘŀƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ǊƻƭƴƛŎȊŜƧ ǇǊȊŜȊ ƳƱƻŘȅŎƘ Ǌƻƭƴƛƪƽǿ ƛ ǿǎǇŀǊŎƛŜ 

ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƵ ǎǘǊǳƪǘǳǊŀƭƴȅŎƘ ƛŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿ ǊƻƭƴȅŎƘ Ǉƻ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛǳ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ǊƻƭƴƛŎȊŜƧΦ 

Płatność przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, uprawnionemu do jednolitej płatności obszarowej, który: 

V jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem rolnym, 

lub która założyła już takie gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie 

jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 oraz której wiek 

w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności 

bezpośrednich na lata 2015-2020 nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia w pierwszym roku 

składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu płatności bezpośrednich na 

lata 2015-2020);  

V jest osobą prawną lub grupą osób (w tym małżonków), pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, 

spełniająca kryteria młodego rolnika (wiek, rozpoczęcie działalności), sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad 

osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego w każdym roku 

składania przez osobę prawną wniosku o płatność dla młodych rolników. 

Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika można np. uznać najwcześniejszą z następujących 

dat: 
V datę rozpoczęcia działalności rolniczej ustaloną na podstawie informacji zawartych w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej prowadzonym na podstawie przepisów o statystyce publicznej 

(REGON), 

V datę rozpoczęcia działalności rolniczej ustaloną na podstawie informacji zawartych w centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), 

V datę złożenia wniosku o: 

o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej 

płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

o pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD, 

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” przeznaczone dla osób 

prowadzących działalność rolniczą lub rolników, 

o udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 

przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników, 

o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników, 

o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników, 

V datę objęcia w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt 

gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub 

tƱŀǘƴƻǏŏ Řƭŀ ƳƱƻŘȅŎƘ 

Ǌƻƭƴƛƪƽǿ 
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V datę objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników – w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako rolnik. 

aƱƻŘȅ Ǌƻƭƴƛƪ sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących 

zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów  

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności oraz: 

o jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz 
V w przypadku jednoosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w 

składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni, 

V w przypadku wieloosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu 

oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni lub większość członków zarządu stanowią młody rolnik 

oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny, lub 

o jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki kapitałowej albo 

spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

o dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

o jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki kapitałowej 

albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

o  dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

o  jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub innego organu takiej osoby 

prawnej uprawnionego do jej reprezentowania oraz: 

V w przypadku jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej 

uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu 

oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej, 

V w przypadku wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej uprawnionego 

do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń 

woli w imieniu tej osoby prawnej lub większości członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej osoby 

prawnej uprawnionego do jej reprezentowania stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został 

nadany numer identyfikacyjny. 

aƱƻŘȅ Ǌƻƭƴƛƪ sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, 

korzyści i ryzyka finansowego, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

oraz: 

o młody rolnik samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny, 

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, co wynika z treści umowy 

spółki – w przypadku spółki osobowej, 

o większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany 

numer identyfikacyjny – w przypadku spółki cywilnej, 

o młody rolnik samodzielnie zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

inną niż spółka, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje więcej osób, jeżeli większość z nich stanowią młody 

rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej innej niż spółka, 

o co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem – w przypadku małżonków, 
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o większość z osób wchodzących w skład grupy osób innej niż wymienione w tiret 1–4, stanowią młody rolnik 

wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny. 

Płatność może zostać przyznana na okres maksymalnie 5 lat, przy czym okres ten skracany będzie o liczbę lat, 

które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku 

o płatność dla młodych rolników. W przypadku osób prawnych, okres pięciu lat skracany będzie o liczbę lat, które 

upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną, 

a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników przez tę osobę prawną. 

 

 

WŜǏƭƛ ǇƻǎƛŀŘŀǎȊ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ рл Ƙŀ ƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŊŎȅŎƘ ǎƛť Řƻ ƧŜŘƴƻƭƛǘŜƧ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƻōǎȊŀǊƻǿŜƧΣ ǘƻ 

ǇƱŀǘƴƻǏŏ Řƭŀ ƳƱƻŘŜƎƻ Ǌƻƭƴƛƪŀ ȊƻǎǘŀƴƛŜ /ƛ przyznana do powierzchni 50 ha. 

 

 

 

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) stanowi płatność o charakterze pomocniczego uzupełnienia poziomu 

wsparcia finansowego dla określonej grupy rolników aktywnych zawodowo uprawnionych jednocześnie do 

otrzymania jednolitej płatności obszarowej.  

tƱŀǘƴƻǏŏ jŜǎǘ ǳƪƛŜǊǳƴƪƻǿŀƴŀ ƴŀ ƎǊǳǇť ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿ ǏǊŜŘƴƛŎƘ, co pozwoli na skuteczniejsze wspieranie 

ŘƻŎƘƻŘƽǿ ǘȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿΣ ǘȅƳ ǎŀƳȅƳ ǎȊŀƴǎŜ ƴŀ ǘǊǿŀƱȅ ǊƻȊǿƽƧΦ 

Płatność przysługuje wszystkim rolnikom do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności 

obszarowej, mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo). Do 

pozostałej powierzchni kwalifikowanych hektarów spoza wskazanego przedziału będzie przysługiwała jednolita 

płatność obszarowa (JPO). Płatność polega bowiem jedynie na podniesieniu wysokości stawki jednolitej płatności 

obszarowej w określonym przedziale powierzchniowym. 

 

 

Dobrowolne wsparcie związane z produkcją obejmuje szereg rocznych płatności i jest przyznawane w granicach 

określonych limitów ilościowych oraz oparte na ustalonych powierzchniach lub na ustalonej liczbie zwierząt. 

DƱƽǿƴȅƳ ŎŜƭŜƳ ǘŜƧ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƧŜǎǘ ǿǎǇŀǊŎƛŜ ǎŜƪǘƻǊƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ƳŀƧŊ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŜ ȊƴŀŎȊŜƴƛŜ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜΣ 

ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿŜ ƭǳō ǎǇƻƱŜŎȊƴŜ ƻǊŀȊ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ǿ ǘǊǳŘƴŜƧ ǎȅǘǳŀŎƧƛΦ 

 

 

W przypadku stwierdzenia, że rolnik dostarczył fałszywe dowody w celu udowodnienia zgodności z 

kryteriami młodego rolnika, stosowana będzie kara odpowiadająca 20% kwoty, którą otrzymał lub 

mógłby otrzymać, jako płatność dla młodych rolników (poza odmową przyznania płatności). 

 

 

Płatność ta przysługuje tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) gospodarstwa po 

18.10.2011 r. w celu uzyskania tej płatności. 

tƱŀǘƴƻǏŏ 

dodatkowa 

tƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŘƻōǊƻǿƻƭƴŜƎƻ  

ǿǎǇŀǊŎƛŀ ȊǿƛŊȊŀƴŜƎƻ Ȋ ǇǊƻŘǳƪŎƧŊ  
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tƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŘƻōǊƻǿƻƭƴŜƎƻ ǿǎǇŀǊŎƛŀ ȊǿƛŊȊŀƴŜƎƻ Ȋ ǇǊƻŘǳƪŎƧŊ ǇǊȊȅǎƱǳƎƛǿŀŏ ōťŘŊ 

ǊƻƭƴƛƪƻƳΣ ƪǘƽǊȊȅ ǎǇŜƱƴƛŊ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ƻǊŀȊ ƪǊȅǘŜǊƛŀ rolnika aktywnego 

zawodowo. 

 
 

 

 

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli zawarł 

umowę dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, która określa 

również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest 

zobowiązany uprawiać buraki kwotowe określone w 

art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 

do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki 

kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, lecz nie większej niż 

powierzchnia gruntów, na której rolnik jest 

zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie 

dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, zawartej przez tego  

rolnika, lub jeżeli rolnik zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub uznaną organizacją 

producentów, której jest członkiem, lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy 

organizacja producentów, której jest członkiem, w której zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia grupie, 

organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, 

organizacja lub zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłaci za nie umówioną 

cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru kwotowego. do powierzchni gruntów, na której są uprawiane 

buraki kwotowe, lecz nie większej niż określona w umowie powierzchnia gruntów, na której rolnik jest 

zobowiązany uprawiać te buraki. 

W ǳƳƻǿƛŜ Ǌƻƭƴƛƪ ȊƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ ǎƛť Řƻ ǿȅǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƛ ŘƻǎǘŀǊŎȊŜƴƛŀ ƎǊǳǇƛŜΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛǳ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ 

ƛƭƻǏŎƛ ōǳǊŀƪƽǿ ƪǿƻǘƻǿȅŎƘ Ȋ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿΣ ŀ ƎǊǳǇŀΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛŜ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƱŀ 

ǎƛť ǘŜ ōǳǊŀƪƛ ƻŘŜōǊŀŏ ǿ ǳƳƽǿƛƻƴȅƳ ǘŜǊƳƛƴƛŜΣ ȊŀǇƱŀŎƛŏ Ȋŀ ƴƛŜ ǳƳƽǿƛƻƴŊ ŎŜƴť ƛ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊȅŏ ǘŜ ōǳǊŀƪƛ ƴŀ 

ǇǊƻŘǳƪŎƧť ŎǳƪǊǳ ƪǿƻǘƻǿŜƎƻΦ 

Do wniosku o przyznanƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ǳƳƻǿť ƭǳō ƧŜƧ ƪƻǇƛť ǇƻǘǿƛŜǊŘȊƻƴŊ Ȋŀ ȊƎƻŘƴƻǏŏ Ȋ 

ƻǊȅƎƛƴŀƱŜƳ ǇǊȊŜȊ ƴƻǘŀǊƛǳǎȊŀ ŀƭōƻ ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜƎƻ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪŀ !ƎŜƴŎƧƛ ŀƭōƻ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ ŎǳƪǊǳ ƭǳō ƎǊǳǇť 

ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿ ǊƻƭƴȅŎƘ ŀƭōƻ ǳȊƴŀƴŊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿ ŀƭōƻ ǳȊƴŀƴŜ ȊǊȊŜǎȊŜƴƛŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿΦ 

aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴƻǎƛ лΣм ƘŀΦ 

 

 

 

W warunkach Polski sytuacja taka dotyczy sektorów: bydła, krów, owiec, kóz, owoców miękkich 

(truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków 

skrobiowych, pomidorów, lnu oraz konopi włóknistych. 

{ǇǊŀǿŘȋΣ ŎȊȅ ƳƻȍŜǎȊ ƻǘǊȊȅƳŀŏ ǘť ǇƱŀǘƴƻǏŏΗ 

 

tƱŀǘƴƻǏŏ Řƻ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ uprawy 

ōǳǊŀƪƽǿ ŎǳƪǊƻǿȅŎƘ 
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Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli zawarł 

umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której 

rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia 

podmiotowi (którego przedmiot działalności obejmuje 

wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych) 

określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej 

powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się 

te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić 

za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię 

lub wyroby skrobiowe. Płatność jest przyznawana 

również rolnikowi, który jako członek zawarł umowę z 

grupą producentów rolnych lub organizacją 

producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji 

producentów. 

W umowie tej Ǌƻƭƴƛƪ ȊƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ ǎƛť Řƻ ǿȅǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƛ ŘƻǎǘŀǊŎȊŜƴƛŀ ƎǊǳǇƛŜΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛǳ 

ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ƛƭƻǏŎƛ ȊƛŜƳƴƛŀƪƽǿ ǎƪǊƻōƛƻǿȅŎƘ Ȋ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿΣ ŀ ƎǊǳǇŀΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛŜ 

ȊƻōƻǿƛŊȊǳƧŊ ǎƛť ǘŜ ȊƛŜƳƴƛŀƪƛ ƻŘŜōǊŀŏ ǿ ǳƳƽǿƛƻƴȅƳ ǘŜǊƳƛƴƛŜΣ ȊŀǇƱŀŎƛŏ Ȋŀ ƴƛŜ ǳƳƽǿƛƻƴŊ ŎŜƴť  

ƛ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊȅŏ ǘŜ ȊƛŜƳƴƛŀƪƛ ƴŀ ǇǊƻŘǳƪŎƧť ǎƪǊƻōƛ ƭǳō ǿȅǊƻōƽǿ ǎƪǊƻōƛƻǿȅŎƘΦ 

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów 

określona w umowie. 

Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.  

5ƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ǳƳƻǿť ƭǳō ƧŜƧ ƪƻǇƛť ǇƻǘǿƛŜǊŘȊƻƴŊ Ȋŀ ȊƎƻŘƴƻǏŏ  

Ȋ ƻǊȅƎƛƴŀƱŜƳ ǇǊȊŜȊ ƴƻǘŀǊƛǳǎȊŀ ŀƭōƻ ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜƎƻ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪŀ !ƎŜƴŎƧƛ ŀƭōƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ ǇǊȊŜz podmiot, 

ƪǘƽǊŜƎƻ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ƻōŜƧƳǳƧŜ ǿȅǘǿƻǊȊŜƴƛŜ ǎƪǊƻōƛ ƭǳō ǿȅǊƻōƽǿ ǎƪǊƻōƛƻǿȅŎƘΣ ƭǳō ƎǊǳǇŊ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿ ǊƻƭƴȅŎƘΣ 

ƪǘƽǊŜƧ ƧŜǎǘ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳΣ ƭǳō ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŊ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿ ǊƻƭƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜƧ ƧŜǎǘ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳΣ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛŜƳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ 

ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿΣ Řƻ ƪǘƽǊŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿΣ ƪǘƽǊŜƧ ƧŜǎǘ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳΦ Minimalna powierzchnia 

ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴƻǎƛ лΣм ƘŀΦ 

 

 

 

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy truskawek 

lub malin, jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze 

kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności 

obszarowej. Nie jest wymagane zawarcie umowy. 

aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴƻǎƛ лΣм ƘŀΦ 
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Płatność przysługuje do powierzchni uprawy chmielu 

w rejonie lubelskimΣ ǿƛŜƭƪƻǇƻƭǎƪƛƳ ƭǳō ŘƻƭƴƻǏƭŊǎƪƛƳΣ jeżeli 

uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do 

przyznania jednolitej płatności obszarowej. Rejon lubelski 

obejmuje powiaty: ōƛƱƎƻǊŀƧǎƪƛΣ ŎƘŜƱƳǎƪƛΣ ƘǊǳōƛŜǎȊƻǿǎƪƛΣ 

ƪƛŜƭŜŎƪƛΣ ƪƻȊƛŜƴƛŎƪƛΣ ƪǊŀǎƴƻǎǘŀǿǎƪƛΣ ƪǊŀǏƴƛŎƪƛΣ ƭƛǇǎƪƛΣ 

ƭǳōŀŎȊƻǿǎƪƛΣ ƭǳōŀǊǘƻǿǎƪƛΣ ƭǳōŜƭǎƪƛΣ ƱŀƵŎǳŎƪƛΣ ƱťŎȊȅƵǎƪi, 

ƱǳƪƻǿǎƪƛΣ ƻǇƻƭǎƪƛ Ȋ ǎƛŜŘȊƛōŊ ǿƱŀŘȊ ǿ hǇƻƭǳ [ǳōŜƭǎƪƛƳΣ 

ǇǳƱŀǿǎƪƛΣ ǊŀŘȊȅƵǎƪƛΣ ǎǘŀǊŀŎƘƻǿƛŎƪƛΣ ǏǿƛŘƴƛŎƪƛ Ȋ ǎƛŜŘȊƛōŊ 

ǿƱŀŘȊ ǿ |ǿƛŘƴƛƪǳΣ ǘƻƳŀǎȊƻǿǎƪƛ Ȋ ǎƛŜŘȊƛōŊ ǿƱŀŘȊ  

w Tomaszowie Lubelskim, ǿƱƻŘŀǿǎƪƛΣ ȊŀƳƻƧǎƪƛ ƛ ȊǿƻƭŜƵǎƪƛΦ 

Rejon wielkopolski obejmuje powiaty: ōȅŘƎƻǎƪƛΣ ƎƻǊȊƻǿǎƪƛΣ ƎƻǎǘȅƵǎƪƛΣ ƎǊƻŘȊƛǎƪƛ Ȋ ǎƛŜŘȊƛōŊ ǿƱŀŘȊ ǿ DǊƻŘȊƛǎƪǳ 

²ƛŜƭƪƻǇƻƭǎƪƛƳΣ ƪťǇƛƵǎƪƛΣ ƪƻǎȊŀƭƛƵǎƪƛΣ ƪǊƻǘƻǎȊȅƵǎƪƛΣ ƴŀƪƛŜƭǎƪƛΣ ƴƻǿƻǘƻƳȅǎƪƛΣ ǇƻȊƴŀƵǎƪƛΣ ǊŀǿƛŎƪƛΣ ǎƱǳǇŜŎƪƛΣ 

ǿƻƭǎȊǘȅƵǎƪƛΣ ȍŀƎŀƵǎƪƛΣ ȍŀǊǎƪƛ ƛ ȍƴƛƵǎƪƛΦ Rejon dolnośląski odejmuje powiaty: kƱƻŘȊƪƛΣ ƴȅǎƪƛΣ ƻƭŜǏƴƛŎƪƛΣ ǇƛƻǘǊƪƻǿǎƪƛΣ 

ǿǊƻŎƱŀǿǎƪƛ ƛ ȊŀǿƛŜǊŎƛŀƵǎƪƛΦ Nie jest wymagane zawarcie umowy.  

aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴƻǎƛ лΣм Ƙŀ 

 

Płatność przysługuje rolnikowi, który prowadzi w plonie 

głównym uprawę roślin wysokobiałkowych, takich jak: bób, 

bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch 

siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja 

zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, 

seradela uprawna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, 

koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna 

krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, 

lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, 

lędźwian, nostrzyk biały, wyka kosmata i wyka siewna. 

tƱŀǘƴƻǏŏ ǘŀ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴƛŜ Řƻ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ тр ƘŀΦ 

Płatność ta przysługuje również d uprawy wymienionych gatunków w formie mieszanek, a także w przypadku 

uprawy wyki kosmatej i wyki siewnej dopuszcza się uprawę z inną rośliną podporową. 

Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana, za obszar proekologiczny, z wyłączeniem uprawy wyki 

kosmatej lub wyki siewnej.  

Nie jest wymagane zawarcie umowy. aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴosi 0,1 ha. 

 

Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli zawarł umowę na 

uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do 

wytworzenia i dostarczenia podmiotowi (którego przedmiot 

działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw) 

określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, 

a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać  

w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je 

przetworzyć. Płatność jest przyznawana również rolnikowi, 

który jako członek zawarł umowę z grupą producentów rolnych 

lub grupą producentów owoców i warzyw lub organizacją 

producentów lub zrzeszeniem organizacji producentów. 



18 
 

² ǳƳƻǿƛŜ ǘŜƧ Ǌƻƭƴƛƪ ȊƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ ǎƛť Řƻ ǿȅǘǿƻǊȊŜƴƛŀ ƛ ŘƻǎǘŀǊŎȊŜƴƛŀ ƎǊǳǇƛŜΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛǳ 

ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ƛƭƻǏŎƛ ǇƻƳƛŘƻǊƽǿ Ȋ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿΣ ŀ ƎǊǳǇŀΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛŜ ȊƻōƻǿƛŊȊǳƧŊ 

ǎƛť ǘŜ ǇƻƳƛŘƻǊȅ ƻŘŜōǊŀŏ ǿ ǳƳƽǿƛƻƴȅƳ ǘŜǊƳƛƴƛŜΣ ȊŀǇƱŀŎƛŏ Ȋŀ ƴƛŜ ǳƳƽǿƛƻƴŊ ŎŜƴť ƛ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊȅŏ ǘŜ ǇƻƳƛŘƻǊȅ Řƻ 

przetworzenia. 

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona  

w umowie. Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.  

5ƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ǳƳƻǿť ƭǳō ƧŜƧ ƪƻǇƛť ǇƻǘǿƛŜǊŘȊƻƴŊ Ȋŀ ȊƎƻŘƴƻǏŏ  

Ȋ ƻǊȅƎƛƴŀƱŜƳ ǇǊȊŜȊ ƴƻǘŀǊƛǳǎȊŀ ŀƭōƻ ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜƎƻ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪŀ !ƎŜƴŎƧƛ ŀƭōƻ ƎǊǳǇť ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿ ǊƻƭƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜƧ 

ƧŜǎǘ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳΣ ƭǳō ƎǊǳǇť ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿ ƻǿƻŎƽǿ ƛ ǿŀǊȊȅǿΣ ƪǘƽǊŜƧ ƧŜǎǘ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳΣ ƭǳō ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŊ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿΣ 

ƪǘƽǊŜƧ ƧŜǎǘ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳΣ ƭǳō ȊǊȊŜǎȊŜƴƛŜƳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿ ǳȊƴŀƴȅŎƘΣ Řƻ ƪǘƽǊŜƧ ƴŀƭŜȍȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ 

ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿΣ ƪǘƽǊŜƧ ƧŜǎǘ ŎȊƱƻƴƪƛŜƳΦ  

aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴƻǎƛ лΣм ƘŀΦ 

 

Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą 

uprawę lnu, na gruntach kwalifikujących się do 

przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie jest 

wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia 

ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ ǿȅƴƻǎƛ лΣм ƘŀΦ  

 

 

Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą 

uprawę konopi włóknistych na gruntach 

kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności 

obszarowej, przy zastosowaniu odmian zawierających 

w uprawie polowej maksymalnie 0,2% 

tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny 

oraz uprawa jest prowadzona na podstawie zezwolenia 

na uprawę konopi włóknistych, wydanego przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce położenia uprawy, na podstawie 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem.  

Posiadanie zezwolenia na uprawę konopi nie jest wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka 

Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się 

hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych, co należy potwierdzić poprzez dołączenie 

do wniosku, oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku osiadania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych. 

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, może zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się  

o przyznanie płatności do gruntów, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów. Nie jest 

wymagane zawarcie umowy, natomiast do wniosku o ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏΥ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ  

o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi. aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧ 

wynosi 0,1 ha. 
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Płatność przysługuje do zwierząt gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, niezależnie od płci 

i kierunku produkcji, które: 

V w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności nie przekroczy wieku 

24 miesięcy, 

V będą w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności. 

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których: 

V do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

V najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie 

identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Posiadanie zwierząt będzie potwierdzane na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt. Minimalna liczba zwierząt będących w posiadaniu rolnika wynosi 3 sztuki w wieku do 24 miesięcy;  

a płatność przyznawana będzie maksymalnie do 30 sztuk zwierząt. 5ƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ  

o ȊǿƛŜǊȊťǘŀŎƘ ȊŀŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƻǊŀȊ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǿǎǇƽƱǇƻǎƛŀŘŀŎȊŀ ƻ ǿȅǊŀȍŜƴƛǳ ȊƎƻŘȅ ƴŀ 

ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Řƻ ōȅŘƱŀΣ ƪǊƽǿΣ ƻǿƛŜŎΣ ƪƽȊ όƧŜǏƭƛ ŘƻǘȅŎȊȅΤ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ȊƱƻȍŜƴƛŀ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅ 

ƳŀƱȍƻƴƪƽǿύΦ 

 

 

 

tƱŀǘƴƻǏŏ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ Řƻ ǎŀƳƛŎ ƭǳō ǎŀƳŎƽǿ Ȋ Ǝŀǘǳƴƪǳ ōȅŘƱƻ ŘƻƳƻǿŜ όBos taurusύΣ ƪǘƽǊȅŎƘ 

ǿƛŜƪ ǿ Řƴƛǳ мр ƳŀƧŀ нлмс ǊΦ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ нп ƳƛŜǎƛťŎȅΦ tƱŀǘƴƻǏŏ ȊǿƛŊȊŀƴŀ Řƻ ōȅŘƱŀ 

ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ Řƻ ȊǿƛŜǊȊŊǘΣ ǳǊƻŘȊƻƴȅŎƘ ƴŀƧǇƽȋƴƛŜƧ ǿ Řƴƛǳ мр ƳŀƧŀ ǊƻƪǳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ȊƻǎǘŀƱ 

ȊƱƻȍƻƴȅ ǿƴƛƻǎŜƪ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǘŜƧ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛΦ 

 

Płatność przysługuje do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, niezależnie od 

kierunku produkcji: 

V których wiek w dniu 15 maja roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące,  

V będących w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności. 

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których: 

V do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

V najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie 

identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

tƱŀǘƴƻǏŏ Řƻ ōȅŘƱŀ 

tƱŀǘƴƻǏŏ Řƻ ƪǊƽǿ 
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Posiadanie zwierząt będzie potwierdzane na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt. Minimalna liczba zwierząt będących w posiadaniu rolnika wynosi 3 sztuki w wieku powyżej 24 miesięcy;  

a płatność przyznawana będzie maksymalnie do 30 sztuk zwierząt.  

5ƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƻ ȊǿƛŜǊȊťǘŀŎƘ ȊŀŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƻǊŀȊ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ 

ǿǎǇƽƱǇƻǎƛŀŘŀŎȊŀ ƻ ǿȅǊŀȍŜƴƛǳ ȊƎƻŘȅ ƴŀ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Řƻ ōȅŘƱŀΣ ƪǊƽǿΣ ƻǿƛŜŎΣ ƪƽȊ όƧŜǏƭƛ ŘƻǘȅŎȊȅΤ 

ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ȊƱƻȍŜƴƛŀ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅ ƳŀƱȍƻƴƪƽǿύΦ 

 

 

tƱŀǘƴƻǏŏ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ Řƻ ƪǊƽǿ Ȋ Ǝŀǘǳƴƪǳ ōȅŘƱƻ ŘƻƳƻǿŜ όBos taurusύΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿƛŜƪ ǿ Řƴƛǳ 

мр ƳŀƧŀ нлмс ǊΦ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ нп ƳƛŜǎƛŊŎŜΦ 

 

 

Płatność do owiec przysługuje rolnikowi: 

V który posiada co najmniej 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek w dniu 15 maja, 

roku w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy,  

V do zwierząt będących w posiadaniu rolnika w dniu złożenia wniosku oraz przez okres od dnia 20 października 

do dnia 20 listopada roku złożenia wniosku.  

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których: 

V do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

V najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie 

identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Posiadanie zwierząt będzie potwierdzane na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt. 5ƻ ǿƴƛƻǎƪǳ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƻ ȊǿƛŜǊȊťǘŀŎƘ ȊŀŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƻǊŀȊ 

ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǿǎǇƽƱǇƻǎƛŀŘŀŎȊŀ ƻ ǿȅǊŀȍŜƴƛǳ ȊƎƻŘȅ ƴŀ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Řƻ ōȅŘƱŀΣ ƪǊƽǿΣ ƻǿƛŜŎΣ ƪƽȊ όƧŜǏƭƛ 

ŘƻǘȅŎȊȅΤ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ȊƱƻȍŜƴƛŀ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅ ƳŀƱȍƻƴƪƽǿύΦ 

 

 

 

tƱŀǘƴƻǏŏ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ Řƻ ǎŀƳƛŎ Ȋ Ǝŀǘǳƴƪǳ ƻǿŎŀ ŘƻƳƻǿŀ όOvis ariesύΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿƛŜƪ ǿ Řƴƛǳ мр 

maja 2016 ǊΦ ǿȅƴƻǎƛ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ мн ƳƛŜǎƛťŎȅΦ 

 

 

Płatność do kóz przysługuje: rolnikowi, który posiada co najmniej 5 samic gatunku koza domowa (Capra hircus):  

V których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co 

najmniej 12 miesięcy,  

V do zwierząt będących w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej 

płatności. 

tƱŀǘƴƻǏŏ Řƻ owiec 

tƱŀǘƴƻǏŏ Řƻ ƪƽȊ 
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Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których: 

V do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

V najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie 

identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Posiadanie zwierząt będzie potwierdzane na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt. Do wniosƪǳ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻƱŊŎȊȅŏ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƻ ȊǿƛŜǊȊťǘŀŎƘ ȊŀŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅŎƘ Řƻ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƻǊŀȊ 

ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǿǎǇƽƱǇƻǎƛŀŘŀŎȊŀ ƻ ǿȅǊŀȍŜƴƛǳ ȊƎƻŘȅ ƴŀ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Řƻ ōȅŘƱŀΣ ƪǊƽǿΣ ƻǿƛŜŎΣ ƪƽȊ όƧŜǏƭƛ 

ŘƻǘȅŎȊȅΤ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ ȊƱƻȍŜƴƛŀ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅ ƳŀƱȍƻƴƪƽǿύΦ 

 

 

tƱŀǘƴƻǏŏ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ Řƻ ǎŀƳƛŎ ƪƽȊ Ȋ Ǝŀǘǳƴƪǳ ƪƻȊŀ ŘƻƳƻǿŀ όCapra hircusύΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿƛŜƪ ǿ 

Řƴƛǳ мр ƳŀƧŀ нлмс ǊΦ ǿȅƴƻǎƛ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ мн ƳƛŜǎƛťŎȅΦ  

 Wszystkie zwierzęta deklarowane do płatności związanych z produkcją w okresie 

przetrzymywania mogą być zastępowane bez utraty prawa do wypłaty pomocy lub wsparcia, 

chyba że rolnik wcześniej został poinformowany przez ARiMR o niezgodnościach we wniosku o 

przyznanie pomocy lub wniosku o płatność lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w 

gospodarstwie.  

Płatności przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli: 

1) spełniają one warunki, o których mowa w art. 16 ustawy o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego, 

2) nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność 

zastąpienia zwierzęcia rolnik: 

a) objął w posiadanie zwierzęta zastępujące, 

b) poinformował o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku kierownika biura 

powiatowego ARiMR, na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

3) w odniesieniu do tych zwierząt  

a) do dnia poinformowania kierownika bp Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia 

zgłoszonego we wniosku dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

b) najpóźniej od dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji o fakcie 

zastąpienia zwierzęcia są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt, 

określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

W przypadku gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza domowa zostało objęte więcej 

niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt, płatność tę przyznaje się 

temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy wniosek o przyznanie tej płatności do tego zwierzęca i 

są spełnione pozostałe warunki przyznania tej płatności. 

W przypadku gdy zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanej do bydła lub 

płatności związanej do krów są przedmiotem współposiadania, maksymalna liczba zwierząt 

określona w art. 16 ust. 3 i 4 ǳǎǘŀǿȅ Ȋ Řƴƛŀ р ƭǳǘŜƎƻ нлмр ǊΦ ƻ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛŀŎƘ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ 

ǿǎǇŀǊŎƛŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻ jest liczbą zwierząt, do których taka płatność może być przyznana 

łącznie wszystkim ich współposiadaczom. 
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 Istnieje możliwość przyznania płatności do zwierząt, płatności do uprawy buraków cukrowych, 

ziemniaków skrobiowych, pomidorów oraz konopi włóknistych rolnikowi, w przypadku gdy zwierzę 

lub grunt są przedmiotem współposiadania (w tym w posiadaniu małżonka). 

Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych, powierzchni uprawy pomidorów, 

powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, 

gdy umowę na uprawę buraków cukrowych, uprawę pomidorów, uprawę ziemniaków 

skrobiowych zawarł: 

Á małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni 

upraw  ziemniaków skrobiowych, pomidorów lub buraków cukrowych albo 

Á co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie 

tych płatności. 

 

 

Płatność finansowana z budżetu krajowego przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej 

płatności obszarowej a ponadto:  

V w dniu 14 marca 2012 r. rolnik lub jego małżonek był wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie  

o organizacji rynków, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, lub  

V rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana 

do tego rejestru, lub  

V rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była 

wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej 

do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, lub  

V do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy o organizacji rynków prawo, a nabycie tego prawa nie 

zostało stwierdzone decyzją.  

 

Rolnicy, w roku 2016 nie mogą przystąpić do systemu dla małych gospodarstw. 

 

WŜȍŜƭƛ ȊƳƛŀƴȅ ǿ ¢ǿƻƛƳ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿƛŜ ǎƪǳǘƪƻǿŀŏ ƳƻƎŊ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜƳ ƪǿƻǘȅ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ 

ǇƻƴŀŘ ǊƽǿƴƻǿŀǊǘƻǏŏ мнрл ŜǳǊƻ ǊƻȊǿŀȍ ǿȅŎƻŦŀƴƛŜ ǎƛť Ȋ ǎȅǎǘŜƳǳ Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿΦ  

tŀƳƛťǘŀƧ ƧŜŘƴŀƪΣ ȍŜ ƴƛŜ ōťŘȊƛŜǎȊ ƳƽƎƱ ōȅŏ ǳȊƴŀƴȅ Ȋŀ Ǌƻƭƴƛƪŀ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊŊŎŜƎƻ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ 

Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ gospodarstw w kolejnych latach. 

 

 

Jeżeli rolnik w roku 2015 został uznany za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, 

wówczas w roku 2016 r. maksymalna kwota jego płatności (finansowanych z budżetu UE) nie 

przekroczy 1250 euro. Informacja o uznaniu Cię za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych 

gospodarstw zawarta była w decyzji w sprawie przyznania płatności za rok 2015. 

tƱŀǘƴƻǏŏ ƴƛŜȊǿƛŊȊŀƴŀ 

do tytoniu 

{ȅǎǘŜƳ Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ 

gospodarstw 
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wƻƭƴƛŎȅ ǳȊƴŀƴƛ ǿ Ǌƻƪǳ нлмр Ȋŀ Ǌƻƭƴƛƪƽǿ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊŊŎȅŎƘ ǿ  ǎȅǎǘŜƳƛŜ Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ 

gospodarstw zwolnieni ǎŊΥ 

V Ȋ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊŀƪǘȅƪ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŀ ōŜȊ ǳǘǊŀǘȅ ǇǊŀǿŀ Řƻ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Ȋŀ 

zazielenienie, 

V Ȋ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ȊŀǎŀŘȅ ǿȊŀƧŜƳƴŜƧ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛΣ  

V Ȋ ŜǿŜƴǘǳŀƭƴȅŎƘ ƪŀǊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎȅƧƴȅŎƘ Ȋ ǘȅǘǳƱǳ ǘȊǿΦ ƴƛŜȊƎƱƻǎȊŜƴƛŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŘȊƛŀƱŜƪ 

rolnych w gospodarstwie,  

V Ȋ ǇǳōƭƛƪŀŎƧƛ ƻ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘŀŎƘ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ƻ ǇǊȊŜƧǊȊȅǎǘƻǏŎƛ ǿǎǇŀǊŎƛŀ 

ǳƴƛƧƴŜƎƻΣ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ƪǿƻǘŀ ƻǘǊȊȅƳŀƴŜƧ ǇƻƳƻŎȅ Ȋ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ǊƻƭƴƛŎȊȅŎƘ ¦ƴƛƛ 

nie przekroczy progu 1 250 euro. 

 

 

²ȅǎǘŊǇƛŜƴƛŜ Ȋ ǎȅǎǘŜƳǳ Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿ ǿ Ǌƻƪǳ нлмс ƧŜǎǘ ƳƻȍƭƛǿŜ ǇƻǇǊȊŜȊ ȊƱƻȍŜƴƛŜ 

ǎǘƻǎƻǿƴŜƎƻ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ Řƻ Řƴƛŀ ол ǿǊȊŜǏƴƛŀ 2016 roku lub poprzez 

ǿȅǇŜƱƴƛŜƴƛŜ /ȊťǏci IV ²ƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀ Ǌƻƪ нлмс. W przypadku 

ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛŀ Ȋ ǎȅǎǘŜƳǳ Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿ Ǌƻƭƴƛƪ ōťŘȊƛŜ ǇƻŘƭŜƎŀƱ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ 

ƻōƻǿƛŊȊƪƻƳ ƛ ǿŀǊǳƴƪƻƳ Řƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ŘŀƴŜƧ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛΣ ǿ ǘȅƳ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿƛ 

przestrȊŜƎŀƴƛŀ ƴƻǊƳ ƛ ǿȅƳƻƎƽǿ ǿȊŀƧŜƳƴŜƧ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ. 

 

Co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność z tytułu realizacji 

praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność za zazielenienie. 

 

V Dywersyfikacja upraw 

Praktyce tej podlegają, co do zasady, rolnicy, którzy posiadają w swoim gospodarstwie: 

V co najmniej 10 ha gruntów ornych – obowiązek prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw, 
a powierzchnia uprawy głównej nie może przekraczać 75% gruntów ornych, 

V powyżej 30 ha gruntów ornych – obowiązek prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw, przy czym uprawa 
główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą 
zajmować więcej niż 95% gruntów ornych. 

 
V Obszary proekologiczne 

Praktyce podlegają, co do zasady, rolnicy posiadający w swoim gospodarstwie więcej niż 15 ha gruntów 
ornych – obowiązek przeznaczenia co najmniej 5% gruntów ornych w gospodarstwie na obszary 
proekologiczne.  

 

 

 

Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w zakresie: 

V dywersyfikacji upraw, 

V utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod 

względem środowiskowym (TUZ C), 

V utrzymania obszarów proekologicznych (EFA). 

tƱŀǘƴƻǏŏ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŜ  

podstawowe informacje 
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V ¢ǊǿŀƱŜ ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭƻƴŜ 

Rolników posiadających w swoim gospodarstwie wyznaczone trwałe użytki zielone, położone na obszarach 
Natura 2000 - obowiązuje zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania, gdyż są to trwałe użytki zielone 
wartościowe pod względem środowiskowym. W przypadku ich zaorania lub przekształcenia rolnik ma 
obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony (TUZ powstały w wyniku 
ponownego przekształcenia uznany będzie za TUZ wartościowy pod względem środowiskowym), nie później 
niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności.  

Rolników posiadających trwałe użytki zielone, które nie są wartościowe pod względem środowiskowym – 
obowiązuje zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania, ale tylko wtedy, gdy stosunek trwałych użytków 
zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego kraju zmniejszy się o więcej niż 5% w 
odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, ustalonego w roku 2015.  

 

 

 

 

½ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊŀƪǘȅƪ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŀ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛ ǎŊ ǊƻƭƴƛŎȅΣ ƪǘƽǊȊȅΥ  

V ǇǊƻǿŀŘȊŊ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ǊƻƭƴƛŎȊŊ ƴŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ ƳƴƛŜƧǎȊŜƧ ƴƛȍ мл Ƙŀ ƛ ƴƛŜ 

ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ǘǊǿŀƱȅŎƘ ǳȍȅǘƪƽǿ ȊƛŜƭƻƴȅŎƘΣ ƭǳō  

V ǿƱŊŎȊŜƴƛ ȊƻǎǘŀƴŊ Řƻ ǎȅǎǘŜƳǳ Řƭŀ ƳŀƱȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿΣ ƭǳō  

V ǇǊƻǿŀŘȊŊ ǿ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿƛŜ ǇǊƻŘǳƪŎƧť ƳŜǘƻŘŀƳƛ ŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅƳƛΣ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ przepisami o 

ǊƻƭƴƛŎǘǿƛŜ ŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅƳΣ ǿ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛǳ Řƻ ǘŜƧ ŎȊťǏŎƛ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿŀΣ ƴŀ ƪǘƽǊŜƧ ǇǊƻǿŀŘȊŊ 

ǘŀƪŊ ǇǊƻŘǳƪŎƧťΦ  
 

 

 

 

½ ȊŀǎǘǊȊŜȍŜƴƛŜƳ ŜǿŜƴǘǳŀƭƴȅŎƘ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƵ όƴǇΦ Ȋ ǘȅǘǳƱǳ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊŜƴƛŀ maksymalnych 

ǇǊƻƎƽǿ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ Řƭŀ ǳǇǊŀǿ ƎƱƽǿƴȅŎƘΣ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ǘǊǿŀƱȅŎƘ ǳȍȅǘƪƽǿ 

ȊƛŜƭƻƴȅŎƘΣ ŎȊȅ ǘŜȍ ǳǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŀ ƻōǎȊŀǊƽǿ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ƴŀ ƴƛŜǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎŜƧ 

ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘύΣ ǿ ƭŀǘŀŎƘ нлмр ƛ нлмс ƴƛŜ ōťŘŊ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ƪŀǊȅ 

adminiǎǘǊŀŎȅƧƴŜ Ȋŀ ƴƛŜŘƻŎƘƻǿŀƴƛŜ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿȅŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪ 

zazielenienia. 

 

Ustalając powierzchnię gruntów ornych należy od powierzchni wszystkich gruntów kwalifikujących się do 
jednolitej płatności obszarowej odjąć powierzchnie zajmowane przez: 

V trwałe użytki zielone, 

V plantacje trwałe (zajmują grunty przez okres 5 lat lub dłużej), w tym: zagajniki o krótkiej rotacji i plantacje 
drzewek bożonarodzeniowych, 

 

 

Gospodarstwa ekologiczne będą automatycznie objęte płatnością za zazielenienie, a rolnicy 

gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą 

otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami 

dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej. 

 

 Przy ustaleniu powierzchni gruntów ornych, na których należy realizować praktyki zazielenienia 

uwzględnia się również grunty orne, które nie są zgłaszane do płatności. 

tƱŀǘƴƻǏŏ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŜ 

ǳǎǘŀƭŀƴƛŜ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ 
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V zalesienia dokonane po roku 2008 w ramach schematu pomocowego „Zalesianie gruntów rolnych” 
realizowanego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) oraz w 
ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (PROW 2014-2020). 

Przykład: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do powierzchni uprawy pszenicy w obu przypadkach należy dodać powierzchnię zajmowaną przez rów, jeżeli jego 

szerokość nie przekracza 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przykładzie powierzchnia rowu nr 1 (do 2 m 
szerokości) powinna być wliczona do działki  
z uprawą trawy lub pastewnych roślin zielnych. 
Powierzchnia rowu nr 2 (o szerokości do 2 m) po 
połowie powinna być wliczona do obu działek 
rolnych.  

 

 

hŘ ǳǎǘŀƭƻƴŜƧ ǇƻǿȅȍŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ ƻŘŜƧƳƛƧ ǘŜΣ ƴŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŀ 

jest produkcja metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, 

ƎŘȅȍΥ 

V ƧŜȍŜƭƛ ǇƻǎƛŀŘŀǎȊ ƴǇΦ мт Ƙŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘΣ ŀ ǳǇǊŀǿȅ ŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ȊŀƧƳǳƧŊ у ƘŀΣ 

ǿƽǿŎȊŀǎ ƧŜǎǘŜǏ Ȋǿƻƭƴƛƻƴȅ Ȋ ǇǊŀƪǘȅƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ƛ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǳǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŀ 

ƻōǎȊŀǊƽǿ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘΣ 

 

 

Do powierzchni gruntów ornych należy dodać powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, 

które kwalifikują się do przyznania jednolitej płatności obszarowej i położone w obrębie gruntów 

ornych. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 

m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 

100 m2 oraz elementy krajobrazu kwalifikujące się do jednolitej płatności obszarowej, tj. powierzchnie 

zajęte przez rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, których szerokość nie 

przekracza 2 m. Do powierzchni gruntów ornych należy doliczyć także powierzchnie zajmowane przez 

obiekty znajdujące się na działce rolnej, o ile ich powierzchnia nie przekracza 100 m2, np. stogi siana. 
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V ƧŜȍŜƭƛ ǇƻǎƛŀŘŀǎȊ ƴǇΦ мт Ƙŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘΣ ŀ ǳǇǊŀǿȅ ŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ȊŀƧƳǳƧŊ с ƘŀΣ 

ǿƽǿŎȊŀǎ ƴƛŜ ƧŜǎǘŜǏ Ȋǿƻƭƴƛƻƴȅ Ȋ ǇǊŀƪǘȅƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛΣ ŀ ƧŜŘȅƴƛŜ ƴƛŜ ƳŀǎȊ 

ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǳǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŀ ƻōǎȊŀǊƽǿ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘΣ 

V ƧŜȍŜƭƛ ǇƻǎƛŀŘŀǎȊ ƴǇΦ мт Ƙŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘΣ ŀ ǳǇǊŀǿȅ ŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ȊŀƧƳǳƧŊ м ƘŀΣ 

ǿƽǿŎȊŀǎ ƴƛŜ ƧŜǎǘŜǏ Ȋǿƻƭƴƛƻƴȅ Ȋ ǇǊŀƪǘȅƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ƛ ƳŀǎȊ ƻōƻǿƛŊȊŜƪ 

ǳǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŀ ƻōǎȊŀǊƽǿ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘΦ 
 

 

 

 

wŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ǇǊŀƪǘȅƪƛ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿ ŘƻǘȅŎȊȅ Ǌƻƭƴƛƪƽǿ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊŎȅŎƘ Ŏƻ 
ƴŀƧƳƴƛŜƧ мл Ƙŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘΦ 

 
W przypadku, gdy grunty orne zajmują powierzchnię 10 ha lub więcej, rolnik może być zwolniony z konieczności 
realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, jeżeli jego gospodarstwo spełnia przynajmniej jeden z poniższych 
warunków: 
 

V więcej niż 75% gruntów ornych to:  

V trawy lub inne pastewne rośliny zielne  

V grunt ugorowany lub  

V połączenie powyższych, 

a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 
30 ha 

 

V więcej niż 75% gruntów rolnych to: 

V trwałe użytki zielone 

V trawy lub inne pastewne rośliny zielne lub 

V połączenie powyższych, 

a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 
30 ha. 

 

  

V powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie było przez rolnika 
deklarowanych w roku poprzednim i na wszystkich gruntach ornych w danym roku uprawiane są inne 
uprawy w porównaniu do upraw w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

 

aƻȍƭƛǿŀ ƧŜǎǘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿ ǇƻǇǊȊŜȊ ǇǊŀƪǘȅƪť ǊƽǿƴƻǿŀȍƴŊ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 

rolno-ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿƻ-klimatycznego PROW 2014-нлнлΣ ǇƻǇǊȊŜȊ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ǿȅƳƻƎǳΥ 

α½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ƳƛƴƛƳǳƳ п ǳǇǊŀǿϝ ǿ ǇƭƻƴƛŜ ƎƱƽǿƴȅƳ ǿ ŎƛŊƎǳ Ǌƻƪǳ ǿ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿƛŜΣ ǿ ǘȅƳ 

udziŀƱ ƎƱƽǿƴŜƧ ǳǇǊŀǿȅΣ ƻǊŀȊ ƱŊŎȊƴƛŜ Ȋōƽȍ ǿ ǎǘǊǳƪǘǳǊȊŜ ȊŀǎƛŜǿƽǿ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀŏ ср҈  

ƛ ǳŘȊƛŀƱ ƪŀȍŘŜƧ ǳǇǊŀǿȅ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ƳƴƛŜƧǎȊȅ ƴƛȍ мл҈ όϝύ ǳǇǊŀǿŀ ς zdefiniowana w art. 44 ust. 4 

ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ tŀǊƭŀƳŜƴǘǳ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ ƛ wŀŘȅ ό¦9ύ ƴǊ молтκнлмоέΣ ǿ ǊŀƳŀŎƘ Pakietu 1. 

wƻƭƴƛŎǘǿƻ ȊǊƽǿƴƻǿŀȍƻƴŜΦ 

tƱŀǘƴƻǏŏ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŜ  

dywersyfikacja upraw 

 

Trawy 

lub pastewne 

ǊƻǏƭƛƴȅ ȊƛŜƭƴŜ 

80 ha 

tƻȊƻǎǘŀƱŜ 

grunty 

orne 

(rzepak) 

20 ha 

 

Sad 15 ha 

¢ǊǿŀƱŜ 

ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭƻƴŜ 

160 ha 

tƻȊƻǎǘŀƱŜ 

grunty 

orne 

(rzepak) 

25 ha 
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Do celów dywersyfikacji za uprawę uznaje się: 

V uprawę dowolnego z różnych rodzajów zdefiniowanych w klasyfikacji botanicznej upraw, 

V uprawę dowolnego gatunku w przypadku Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae, 

V grunt ugorowany, 

V trawę lub inne pastewne rośliny zielne. 

Trawy lub inne pastewne rośliny zielne to wszystkie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych 

pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk, 

niezależnie od tego czy są wykorzystywane do wypasania zwierząt. 

Na końcu broszury zamieszczone zostały przykładowe gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii trawy lub 

inne pastewne rośliny zielne oraz wykaz roślin uprawianych na gruntach ornych i sposób ich deklarowania we 

wniosku o przyznanie płatności.  

 

 

Do ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿ ƭƛŎȊƻƴȅ ƧŜǎǘ ƪŀȍŘȅ ǊƻŘȊŀƧ ǿƎ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ōƻǘŀƴƛŎȊƴŜƧΣ ƴǇΦ 

ǇǊȊȅƭŜƎŀƧŊŎŜ Řƻ ǎƛŜōƛŜ ǳǇǊŀǿȅ ŎŜōǳƭƛ ȊǿȅŎȊŀƧƴŜƧΣ ŎŜōǳƭƛ ǿƛŜƭƻǇƛťǘǊƻǿŜƧΣ ǇƻǊŀ ŎȊȅ ŎȊƻǎƴƪǳ 

to w klasyfikacji botanicznej jedna uprawa czosnku (rodzaj czosnek), a w przypadku 

ǊƻŘȊƛƴ ǇǎƛŀƴƪƻǿŀǘȅŎƘΣ ƪǊȊȅȍƻǿȅŎƘ ƛ ŘȅƴƛƻǿŀǘȅŎƘ ǳǇǊŀǿŀ ǘƻ ƪŀȍŘȅ ƎŀǘǳƴŜƪΣ ƴǇΦ Řƻ 

ƪǊȊȅȍƻǿȅŎƘ ƴŀƭŜȍȅ ƎƻǊŎȊȅŎŀ ŎȊŀǊƴŀ ŎȊȅ ǘŜȍ ƎƻǊŎȊȅŎŀ ǎŀǊŜǇǎƪŀ ƛ ƪŀȍde z nich stanowi 

ƻŘǊťōƴȅ ƎŀǘǳƴŜƪ όƎƻǊŎȊȅŎŀ ǎŀǊŜǇǎƪŀΣ ƎƻǊŎȊȅŎŀ ŎȊŀǊƴŀύΣ ŀ ǿƛťŎ ƪŀȍŘȅ ƎŀǘǳƴŜƪ ǘƻ ƻŘǊťōƴŀ 

uprawa. WŜ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ŘŜƪƭŀǊǳƧŜ ǎƛť ǳǇǊŀǿťΣ ƪǘƽǊŀ ƧŜǎǘ ƴŀ ƎǊǳƴŎƛŜ 

ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ƻŘ Řƴƛŀ мр ƳŀƧŀ Řƻ Řƴƛŀ мр ƭƛǇŎŀ Ǌƻƪǳ ȊƱƻȍŜƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪǳΦ 

 

 

½ŀǎŀŘȅ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ upraw mieszanych 

V Na obszarze, na którym stosuje się uprawę mieszaną polegającą na jednoczesnym prowadzeniu dwóch lub 

większej liczby upraw w oddzielnych rzędach, każdą uprawę liczy się, jako oddzielną, jeżeli pokrywa ona, co 

najmniej 25% tego obszaru.  

tǊȊȅƪƱŀŘΥ 

Przy powierzchni 1 ha gruntów ornych, na którym uprawiane są naprzemiennie 1 rząd pietruszki, 1 rząd 

marchwi i 1 rząd czosnku, poszczególne uprawy zajmują po 33,33% powierzchni i każdą z nich traktujemy jako 

grupę upraw. 

tǊȊȅƪƱŀŘΥ 

Przy powierzchni 1 ha gruntów ornych, na którym uprawiane są naprzemiennie 3 rzędy pietruszki, 1 rząd 

marchwi i 1 rząd czosnku, poszczególne uprawy zajmują: pietruszka - 60% powierzchni, a każda z pozostałych 

upraw stanowi 20%. Jako grupę upraw dla całej powierzchni uznajemy pietruszkę. 

 

 

Formy ozime i formy jare uważa się za odrębne uprawy, nawet jeśli należą do tego samego rodzaju.  
 

Oznacza to, że na przykład pszenicę ozimą oraz pszenicę jarą traktujemy jako oddzielne uprawy, 

w kontekście dywersyfikacji upraw. 

Dywersyfikacja upraw a grupa upraw 
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tǊȊȅƪƱŀŘΥ 

Przy powierzchni 1 ha gruntów ornych, na którym uprawiane są naprzemiennie 3 rzędy pietruszki, 2 rzędy 

marchwi i 1 rząd czosnku, poszczególne uprawy zajmują: pietruszka - 50% powierzchni, marchew - 33,33%,  

a czosnek - 16,67% powierzchni. 

V Powierzchnię obszaru pokrytego oddzielnymi uprawami oblicza się dzieląc powierzchnię obszaru, na którym 

prowadzi się uprawę mieszaną, przez liczbę upraw pokrywających, co najmniej 25% tego obszaru niezależnie 

od faktycznego udziału danej uprawy na tym obszarze. 

Oznacza to, że w pierwszym przypadku każda uprawa zajmuje 0,33 ha powierzchni, w drugim przypadku 

pietruszka zajmuje 1 ha, w trzecim przykładzie 0,5 ha zajmuje pietruszka i 0,5 ha zajmuje marchew. Nie 

wykazujemy uprawy czosnku. 

V Jeżeli żadna z roślin wchodzących w skład uprawy mieszanej (uprawianej w rzędach) nie pokrywa co najmniej 

25% obszaru, uznaje się ją za uprawę mieszaną. 

V Obszary, na których prowadzi się uprawę mieszaną, w której w główną uprawę wsiewa się drugą uprawę 

uznaje się za obszary zajęte jedynie pod uprawę główną. 

V Obszary, na których wysiewa się mieszankę nasion, uznaje się za obszary objęte jedną pojedynczą uprawą, 

niezależnie od poszczególnych roślin zawartych w mieszance. W przypadku obecności w gospodarstwie: 

mieszanki zbożowej, mieszanki strączkowo-zbożowej oraz mieszanki strączkowo-słonecznikowej, mieszanki tę 

będą kwalifikowały się jako jedna upraw. Jednakże mieszanki z udziałem trawy (uprawiane na gruntach ornych) 

należą do uprawy „trawa lub inne pastewne rośliny zielne”. W przypadku obecności w gospodarstwie na 

gruntach ornych: trawy w siewie czystym, mieszanki traw oraz mieszanki traw z bobowatymi 

drobnonasiennymi, wszystkie te uprawy będą klasyfikowane jako uprawa „trawa lub inne pastewne rośliny 

zielne”. 

V Uprawy pod sǘŀƱȅƳ ƭǳō ǊǳŎƘƻƳȅƳ ǇǊȊȅƪǊȅŎƛŜƳ nie stanowią oddzielnej uprawy w odniesieniu do 

dywersyfikacji upraw, w przypadku gdy ta sama roślina uprawiana jest także w gruncie, np. ogórki uprawiane 

w jednym gospodarstwie w gruncie i w tunelu foliowym stanowią w odniesieniu do dywersyfikacji upraw jedną 

uprawę - ogórek 
 

 

 

 

¦ǎǘŀƭŜƴƛŜ ƭƛŎȊōȅ ƛ ƻōƭƛŎȊŀƴƛŜ ǳŘȊƛŀƱǳ ǊƽȍƴȅŎƘ ǳǇǊŀǿ ƴŀǎǘťǇƻǿŀŏ ōťŘȊƛŜ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ od dnia 15 

maja do dnia 15 lipca rokuΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ Ǌƻƭƴƛƪ ȊƱƻȍȅ ǿƴƛƻǎŜƪ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛΦ 

hŘ Ǌƻƪǳ нлмр ƴƛŜ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ ƴƻǊƳŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊƳƛŀƴƻǿŀƴƛŀ ȊōƽȍΦ 

  

 
 

Jeżeli rolnik posiada: 

V ƻŘ мл Řƻ ол Ƙŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ – obowiązany jest do prowadzenia Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ н ǊƽȍƴȅŎƘ ǳǇǊŀǿ na 

gruntach ornych, przy czym ǳǇǊŀǿŀ ƎƱƽǿƴŀ nie powinna zajmować wiťŎŜƧ ƴƛȍ тр҈ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ, 

V ǇƻǿȅȍŜƧ ол Ƙŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ – obowiązany jest do prowadzenia Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ о ǊƽȍƴȅŎƘ ǳǇǊŀǿ ƴŀ ƎǊǳƴǘŀŎƘ 

ornych, przy czym ǳǇǊŀǿŀ ƎƱƽǿƴŀ ƴƛŜ może zajmować ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ тр҈ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ, a dwie uprawy 

ƎƱƽǿƴŜ ƱŊŎȊƴƛŜ ƴƛŜ mogą zajmować ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ фр҈ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ. 

WŜȍŜƭƛ ǿ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿƛŜ ƎǊǳƴǘȅ ƻǊƴŜ όȊŀƧƳǳƧŊ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ мл ƘŀΣ ŀƭŜ ƴƛŜ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ ол Ƙŀ ƴŀƭŜȍȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ 
όȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǇƻƴƛȍǎȊȅƳ ǿȊƻǊŜƳύ ǳŘȊƛŀƱ ǇǊƻŎŜƴǘƻǿȅ ǳǇǊŀǿȅ ƎƱƽǿƴŜƧΣ ŎȊȅƭƛ ǘŀƪƛŜƧΣ ƪǘƽǊŀ ōťŘȊƛŜ ȊŀƧƳƻǿŀŏ 
ƴŀƧǿƛťƪǎȊŊ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛťΦ 

 

Dywersyfikacja upraw: liczba upraw  

ƛ ƛŎƘ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ǎǘǊǳƪǘǳǊȊŜ ȊŀǎƛŜǿƽǿ  
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Jeżeli planowana uprawa główna będzie prowadzona na maksymalnie 75% gruntów ornych, wówczas wymóg 
praktyki w zakresie dywersyfikacji upraw jest spełniony.  
Jeżeli planowana uprawa główna prowadzona będzie na powierzchni przekraczającej 75% gruntów ornych, w celu 
spełnienia praktyki dywersyfikacji konieczne jest zmniejszenie powierzchni uprawy głównej. 
 

tǊȊȅƪƱŀŘΥ 
Dwa gospodarstwa - w każdym powierzchnia użytków rolnych kwalifikujących się do jednolitej płatności 
obszarowej wynosi 14 ha, a powierzchnia gruntów ornych wynosi 10 ha. 

V  
V  
V  
V  
V  
V  

 

 

Uprawa główna – 75% gruntów ornych. 

{ǇŜƱƴƛƻƴŀ ǇǊŀƪǘȅƪŀ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿΦ 

tǊȊȅƪƱŀŘΥ 
Dwa gospodarstwa - w każdym powierzchnia użytków rolnych kwalifikujących się do jednolitej płatności 
obszarowej wynosi 14 ha, a powierzchnia gruntów ornych wynosi 12 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawa główna – 66,67% gruntów ornych. 

{ǇŜƱƴƛƻƴȅ ǿŀǊǳƴŜƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿ. 

Uprawa główna – 83,33% gruntów ornych. 

bƛŜǎǇŜƱƴƛƻƴȅ ǿŀǊǳƴŜƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿΦ 
 

WŜȍŜƭƛ ǿ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿƛŜ ƎǊǳƴǘȅ ƻǊƴŜ ȊŀƧƳǳƧŊ ǇƻǿȅȍŜƧ ол Ƙŀ ǿƽǿŎȊŀǎ ƴŀƭŜȍȅ ǎǇǊŀǿŘȊƛŏ ǳŘȊƛŀƱ ǇǊƻŎŜƴǘƻǿȅ 
ǳǇǊŀǿȅ ƎƱƽǿƴŜƧΣ ŎȊȅƭƛ ǘŀƪƛŜƧΣ ƪǘƽǊŀ ōťŘȊƛŜ ȊŀƧƳƻǿŀŏ ƴŀƧǿƛťƪǎȊŊ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛťΦ 5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ƴŀƭŜȍȅ Řƻƪƻƴŀŏ 
ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛŀ όǿȊƽǊ ǇƻƴƛȍŜƧύ ŎȊȅ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ŘǿƽŎƘ ǳǇǊŀǿ ƎƱƽǿƴȅŎƘ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ фр҈ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘΦ  

 

 

 

Jeżeli planowana uprawa główna będzie prowadzona na maksymalnie 75% gruntów ornych, a powierzchnia 
dwóch głównych upraw stanowić będzie nie więcej niż 95% gruntów ornych, wówczas wymóg praktyki w zakresie 
dywersyfikacji upraw jest spełniony.  

Jeżeli planowana uprawa główna prowadzona będzie na powierzchni przekraczającej 75% gruntów ornych lub 
powierzchnia dwóch głównych upraw stanowić będzie więcej niż 95% gruntów ornych, w celu spełnienia praktyki 
dywersyfikacji konieczne jest zmniejszenie powierzchni uprawy głównej lub powierzchni dwóch upraw głównych. 
 

 

 

Rzepak 

8 ha 

 

Àȅǘƻ 

ozime 

4 ha 

 

 

Àyto 

ozime 

2 ha 

 

 

Rzepak 

10 ha 

 

 

Pszenica ozima 

7,5 ha 

 

 

Ziemniak 

2,5 ha 

 

 

Pszenica ozima 

8,0 ha 

 

 

Ziemniak 

2,0 ha 

Uprawa główna – 80% gruntów ornych. 
bƛŜǎǇŜƱƴƛƻƴŀ ǇǊŀƪǘȅƪŀ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ 

upraw. 
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tǊȊȅƪƱŀŘΥ 
Dwa gospodarstwa - w każdym powierzchnia użytków rolnych wynosi 50 ha, a gruntów ornych wynosi 40 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawa główna – 75% gruntów ornych. 

Dwie uprawy główne – 95% gruntów ornych. 

{ǇŜƱƴƛƻƴȅ ǿŀǊǳƴŜƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿ. 

Uprawa główna – 75% gruntów ornych. 

Dwie uprawy główne – 97,5% gruntów ornych. 

bƛŜǎǇŜƱƴƛƻƴȅ ǿŀǊǳƴŜƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿΦ 
V  

tǊȊȅƪƱŀŘΥ 
Dwa gospodarstwa - w każdym powierzchnia użytków rolnych kwalifikujących się do jednolitej płatności 
obszarowej wynosi 100 ha, a powierzchnia gruntów ornych wynosi 90 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawa główna – 74,44% gruntów ornych. 

Dwie uprawy główne – 94,44% gruntów ornych. 

{ǇŜƱƴƛƻƴȅ ǿŀǊǳƴŜƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿ. 

Uprawa główna – 77,78% gruntów ornych. 

Dwie uprawy główne – 95,56% gruntów ornych. 

bƛŜǎǇŜƱƴƛƻƴȅ ǿŀǊǳƴŜƪ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿΦ 

 

 

.Ǌŀƪ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊŀƪǘȅƪƛ ŘȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǳǇǊŀǿ ǎƪǳǘƪƻǿŀŏ ōťŘȊƛŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜƳ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 

ƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŊŎŜƧ ǎƛť Řƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜnienie. 

² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƳƻƴƻƪǳƭǘǳǊȅ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŊŎŀ ǎƛť Řƻ ƧŜŘƴƻƭƛǘŜƧ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ 

ƻōǎȊŀǊƻǿŜƧΣ Řƻ ƪǘƽǊŜƧ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ ǇƱŀǘƴƻǏŏ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŜ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǇƻƳƴƛŜƧǎȊƻƴŀ ƻ рл҈ 

ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘΦ  

 

 

 

WŜȍŜƭƛ ǇƻǎƛŀŘŀǎȊ ǘǊǿŀƭŜ ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭƻƴŜ ƳǳǎƛǎȊ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀŏ ǇǊŀƪǘȅƪť ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǘǊǿŀƱȅŎƘ 

ǳȍȅǘƪƽǿ ȊƛŜƭƻƴȅŎƘΦ 

tƱŀǘƴƻǏŏ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŜ  

ǘǊǿŀƱŜ ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭƻƴŜ 

 

WťŎȊƳƛŜƵ ƧŀǊȅ 

67 ha  
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Kuku- 
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18 ha 

  

 

 

WťŎȊƳƛŜƵ ƧŀǊȅ 

70 ha  

 
B 
u 
r 
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4 ha 

 

Kuku- 
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16 ha 

  

 

 

Pszenica ozima 

30 ha  
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r 
g 
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2 ha 

 

Pszenica 

jara 

8 ha  

 

 

Pszenica ozima 

30 ha  

 
S 
o 
r 
g 
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1 ha 

 

Pszenica 

jara 

9 ha  



31 
 

Powierzchnia zajęta pod uprawę trwałych użytków zielonych (TUZ) obejmuje grunty rolne, które są aktualnie i od 

co najmniej 5 lat wykorzystywane pod uprawę traw lub innych pastewnych roślin zielnych, również wtedy, gdy 

grunty te były w tym okresie orane i obsiewane inną odmianą pastewnej rośliny zielnej niż odmiana uprawiana na 

nich poprzednio.  
 

Praktyka zazielenienia w zakresie trwałych użytków zielonych składa się z dwóch elementów: 

V obowiązku utrzymania na poziomie gospodarstwa wyznaczonych trwałych użytków zielonych wartościowych 

pod względem środowiskowym (TUZ cenny przyrodniczo), położonych na obszarach Natura 2000, w tym 

obejmujących gleby torfowe i podmokłe, które wymagają ścisłej ochrony, 

V utrzymywania w skali kraju powierzchni trwałych użytków zielonych na niezmienionym poziomie  

w stosunku do ich powierzchni ustalonej w roku referencyjnym (2015). 

 

 
 

 

W przypadku wyznaczonych trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym, 

obowiązkowa praktyka w ramach płatności za zazielenienie polega na: 

V zakazie przekształcania i zaorywania wyznaczonych TUZ wartościowych pod względem środowiskowym – zakaz 

weryfikowany na poziomie gospodarstwa, 

V obowiązku ponownego przekształcenia danego obszaru w trwały użytek zielony w przypadku jego 

przekształcenia lub zaorania, 

V terminowym wypełnieniu obowiązku przywrócenia TUZ wartościowych pod względem środowiskowym – nie 

później niż data złożenia wniosku na następny rok. 

 

 

tǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŜΣ ǿ ǘȅƳ ȊŀƻǊŀƴƛŜ ǘǊǿŀƱȅŎƘ ǳȍȅǘƪƽǿ ȊƛŜƭƻƴȅŎƘ ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿȅŎƘ ǇƻŘ ǿȊƎƭťŘŜƳ 

ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿȅƳ ǎƪǳǘƪƻǿŀŏ ōťŘȊƛŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜƳ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŊŎŜƧ ǎƛť Řƻ 

przyznania ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŜ. 

 

 

 

WŜǏƭƛ ǇƻǎƛŀŘŀǎȊ ǘǊǿŀƱŜ ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭƻƴŜ όƛƴƴŜ ƴƛȍ ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿŜ ǇƻŘ ǿȊƎƭťŘŜƳ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿȅƳ) 

ǿƽǿŎȊŀǎ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ /ƛť ȊŀƪŀȊ ƛŎƘ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŀƴƛŀΣ ŀƭŜ ǘȅƭƪƻ ǿǘŜŘȅΣ ƎŘȅ ǎǘƻǎǳƴŜƪ ǘǊǿŀƱȅŎƘ 

ǳȍȅǘƪƽǿ ȊƛŜƭƻƴȅŎƘ Řƻ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǳȍȅǘƪƽǿ ǊƻƭƴȅŎƘ ǿ ŘŀƴȅƳ Ǌƻƪǳ Řƭŀ ŎŀƱŜƎƻ ƪǊŀƧǳ ȊƳƴƛŜƧǎȊȅ 

ǎƛť ƻ ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ р҈ ǿ ƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛǳ Řƻ ǿǎƪŀȋƴƛƪŀ ǊŜŦŜǊŜƴŎȅƧƴŜƎƻΣ ǳstalonego w roku 2015. 

²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǊŜŦŜǊŜƴŎȅƧƴȅ ǘǊǿŀƱȅŎƘ ǳȍȅǘƪƽǿ ȊƛŜƭƻƴȅŎƘ ǳǎǘŀƭƻƴȅ ǿ Ǌƻƪǳ нлмр ǿȅƴƻǎƛ 

муΣтр҈ ƛ ȊƻǎǘŀƱ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ ǿ hōǿƛŜǎȊŎȊŜƴƛǳ aƛƴƛǎǘǊŀ wƻƭƴƛŎǘǿŀ ƛ wƻȊǿƻƧǳ ²ǎƛ Ȋ Řƴƛŀ нт 

ƭƛǎǘƻǇŀŘŀ нлмр ǊΦ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǿǎƪŀȋƴƛƪŀ ǊŜŦŜǊŜƴŎȅƧƴŜƎƻ ǎǘƻǎǳƴƪǳ ǘǊǿŀƱȅŎƘ ǳȍȅǘƪƽǿ ȊƛŜƭƻƴȅŎƘ 

Řƻ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ǳȍȅǘƪƽǿ ǊƻƭƴȅŎƘ ό5ȊΦ ¦ǊȊΦ aƻƴƛǘƻǊ tƻƭǎƪƛΣ ǇƻȊΦ ммсоύΦ 

W kolejnych latach wskaźnik udziału TUZ w powierzchni użytków rolnych nie może zmniejszyć się o więcej niż 5%, 

w stosunku do wskaźnika referencyjnego wyznaczonego w roku 2015. 

W przypadku zmniejszenia współczynnika o więcej niż 5% każdy rolnik, który przekształcił obszar trwałych 

użytków zielonych w inne użytkowanie, będzie zobowiązany do ponownego przekształcenia obszaru w trwałe 

użytki zielone. 

²ȅȊƴŀŎȊƻƴŜ ǘǊǿŀƱŜ ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭƻƴŜ 

ǿŀǊǘƻǏŎƛƻǿŜ ǇƻŘ ǿȊƎƭťŘŜƳ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿȅƳ  

TǊǿŀƱŜ ǳȍȅǘƪƛ ȊƛŜƭƻƴŜ  
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/ƻ Řƻ ȊŀǎŀŘȅΣ ǊƻƭƴƛŎȅΣ ǳǇǊŀǿƴƛŜƴƛ Řƻ ƧŜŘƴƻƭƛǘŜƧ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƻōǎȊŀǊƻǿŜƧΣ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊŎȅ ǇƻƴŀŘ мр 

Ƙŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴƛ ǎŊ Řƻ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀΣ ȍŜ ƻōǎȊŀǊ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎȅ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ 

р҈ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿŀ ǎǘŀƴƻǿƛ ƻōǎȊŀǊ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅ ό9C!ύΦ 

Sprawdź (wg poniższego wzoru), jaka powierzchnia gruntów w Twoim gospodarstwie powinna być przeznaczona 

na obszary proekologiczne. 

 

Przykład: 

Jeżeli w gospodarstwie grunty orne zajmują powierzchnię 24 ha, wówczas obszary proekologiczne powinny 
zajmować nie mniej niż 1,20 ha, po zastosowaniu współczynników przekształcenia i ważenia, o których mowa 
w dalszej części broszury. 

WŜȍŜƭƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ мр ƘŀΣ Ǌƻƭƴƛƪ ƳƻȍŜ ōȅŏ Ȋǿƻƭƴƛƻƴȅ Ȋ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŀ 

obszaru proekologicȊƴŜƎƻ ό9C!ύΣ ƧŜȍŜƭƛΥ 

V więcej niż 75% gruntów ornych to: 

- trawy lub inne pastewne rośliny zielne,  

- grunt ugorowany,  

- grunty wykorzystywane do uprawy roślin strączkowych, 

- połączenie powyższych 

a pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha. 

V więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to: 

- trwałe użytki zielone, 

- trawy lub inne pastewne rośliny zielne, 

- połączenie powyższych 

a pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha. 

Do obszarów proekologicznych rolnicy mogą zaliczyć następujące elementy: grunty ugorowane, elementy 

krajobrazu, strefy buforowe, pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasów, zagajniki  

o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i okrywa zielona, uprawy wiążące azot. 

 

 

Z obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych możliwe jest wyłączenie rolników, którzy na części 

gruntów ornych w gospodarstwie prowadzą produkcję ekologiczną, pod warunkiem, że pozostała 

powierzchnia gruntów ornych zajmuje powierzchnię do 15 ha. 

Obszary proekologiczne, co do zasady powinny znajdować się na gruntach ornych danego 

gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem obszarów gospodarstwa rolnego objętych zagajnikami o krótkiej 

rotacji i obszarów zalesionych. Do obliczania powierzchni obszarów proekologicznych wykorzystywane 

będą współczynniki przekształcenia i ważenia. W przypadku elementów krajobrazu i stref buforowych, 

obszary proekologiczne mogą również przylegać do gruntów ornych gospodarstwa rolnego. 

tƱŀǘƴƻǏŏ Ȋŀ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŜ 

obszary proekologiczne  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/balcerak.sebastian/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NDIV7WH5/Zazielenienie-obszary%20proekologiczne-zagajniki.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/balcerak.sebastian/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NDIV7WH5/Zazielenienie-obszary%20proekologiczne-zagajniki.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/balcerak.sebastian/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NDIV7WH5/Zazielenienie-obszary%20proekologiczne-obszary%20zalesione.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/balcerak.sebastian/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NDIV7WH5/Zazielenienie-obszary%20proekologiczne-międzyplony.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/balcerak.sebastian/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NDIV7WH5/Zazielenienie-obszary%20proekologiczne-uprawy%20wiążące%20azot.docx
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Do obszarów proekologicznych stanowiących elementy krajobrazu zaliczane będą: 

V elementy krajobrazu chronione w ramach norm dobrej kultury rolnej: 

- drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), 

- oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej 

niż 100 m2, 

- rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, 

V rowy o maksymalnej szerokości 6 m,  włączając otwarte cieki wodne służące do nawadniania i odwadniania,  

z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu, 

V miedze śródpolne o szerokości od 1 m do 20 m, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, 

V drzewa wolnostojące o średnicy korony minimum 4 metry, 

V zadrzewienia grupowe, których korony drzew zachodzą na siebie oraz zagajniki śródpolne, o maksymalnej 

powierzchni do 0,3 ha, 

V żywopłoty i pasy zadrzewione – o maksymalnej szerokości do 10 m, 

 

 

 

 

 
½ŀǊƽǿƴƻ ȍȅǿƻǇƱƻǘΣ Ƨŀƪ ƛ Ǌƽǿ, ƳƻƎŊ ōȅŏ ǳȊƴŀƴŜ za 
obszar proekologiczny. 

  
Do obszaru proekologicznego ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊŀƭƛŎȊƻƴȅ ƧŜŘȅƴƛŜ 
ȍȅǿƻǇƱƻǘΣ gdyż przylega on bezpośrednio do gruntu ornego. 
Natomiast Ǌƽǿ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊŀŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅ do obszaru EFA, 
ponieważ przylega do żywopłotu, który nie kwalifikuje się do 
płatności (jest szerszy niż 2 metry).  

V zadrzewienia liniowe obejmujące drzewa o średnicy korony minimum 4 metry, przy czym odległość między 

koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m, 

 

 

 

 

Zadrzewienie liniowe (EFA4) leży bezpośrednio w 
sąsiedztwie działki rolnej, na której zadeklarowano 
grunt orny i ƳƻȍŜ ōȅŏ zaliczone jako obszar 
proekologiczny. 

 Zadrzewienie liniowe (EFA4) jest oddzielone drogą (nie 
kwalifikującą się do JPO, ponieważ jej szerokość przekracza 2 m) od 
działki rolnej, na której zadeklarowano grunt orny i ƴƛŜ ƳƻȍŜ być 
zaliczone jako obszar proekologiczny. 

 

Obszary proekologiczne  

elementy krajobrazu 
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V oczka wodne o maksymalnej powierzchni do 0,1 ha, z wyłączeniem zbiorników zawierających 

elementy betonowe lub plastik. W przypadku gdy oczko wodne otacza roślinność nadbrzeżna, do 

powierzchni oczka wodnego (0,1 ha) wliczana jest strefa z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m, 

 

 

 

   

Oczko wodne o powierzchni do 0,1 ha ƳƻȍŜ ōȅŏ ǳȊƴŀƴŜ za obszar EFA, ponieważ fizycznie przylega do gruntu ornego. 

 

 

 

²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƪǊŀƧƻōǊŀȊǳ ŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ƻōǎȊŀǊȅ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ƳǳǎȊŊ ōȅŏ 

w ǇƻǎƛŀŘŀƴƛǳ ǊƻƭƴƛƪŀΦ ²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƪǊŀƧƻōǊŀȊǳΣ ƪǘƽǊŜ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ǇǊȊȅƭŜƎŀƧŊ Řƻ 

ƎǊǳƴǘǳ ƻǊƴŜƎƻ ƻǊŀȊ ǎŊ ǇƻƱƻȍƻƴŜ ǿ ǇŀǎƛŜ ƻ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ Řƻ р Ƴ ǿƻƪƽƱ ŘȊƛŀƱƪƛ ǊƻƭƴŜƧΣ ƳƻƎŊ 

Ȋƻǎǘŀŏ ǳȊƴŀƴŜ Ȋŀ ƻōǎȊŀǊȅ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜΦ 

 

Za obszary proekologiczne uznawane będą międzyplony lub okrywa zielona, rozumiane jako wsiewki trawy 

w uprawę główną lub mieszanki gatunków uprawnych wysiewane w terminie: 

V od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia danego roku, w przypadku międzyplonów ścierniskowych, 

V od dnia 1 lipca do dnia 1 października danego roku, w przypadku międzyplonów ozimych. 

Ponadto, obowiązywał będzie obowiązek utrzymania na gruncie: 

V międzyplonów ścierniskowych: do dnia 1 października danego roku, 

V międzyplonów ozimych: do dnia 15 lutego kolejnego roku. 

 

 

wƻǏƭƛƴȅ ƻȊƛƳŜ ȊǿȅƪƭŜ ǿǎƛŜǿŀƴŜ ƧŜǎƛŜƴƛŊ Řƻ ȊōƛƻǊǳ ƭǳō ǿȅǇŀǎǳ ƴƛŜ ƳƻƎŊ ōȅŏ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ 

deklarowane jako obszary proekologiczne. 
 

Za międzyplony lub okrywę zieloną w ramach obszaru proekologicznego uznawane będą mieszanki utworzone 

z co najmniej 2 gatunków roślin z grup roślin uprawnych, tj.: zboża, oleiste, pastewne, miododajne, bobowate 

drobnonasienne, bobowate grubonasienne. 

 

Przykładowa lista gatunków, z których możliwe będzie tworzenie mieszanek zawarta jest w tabeli na końcu  

broszury. 

 

 

 

 

aƛŜǎȊŀƴƪƛ ȊƱƻȍƻƴŜ Ȋ ǎŀƳȅŎƘ Ǝŀǘǳƴƪƽǿ Ȋōƽȍ ƴƛŜ ōťŘŊ ǳȊƴŀǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ƻōǎȊŀǊ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅΦ  

DŀǘǳƴŜƪ ǊƻǏƭƛƴȅ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅ ǿ ƳƛŜǎȊŀƴŎŜ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǳǇǊŀǿƛŀƴȅ Ƨŀƪƻ Ǉƭƻƴ ƎƱƽǿƴȅΦ 

aƛŜǎȊŀƴƪŀ ǳǇǊŀǿƛŀƴŀ Ƨŀƪƻ ƳƛťŘȊȅǇƭƻƴ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǳǇǊŀǿƛŀƴŀ Ƨŀƪƻ Ǉƭƻƴ ƎƱƽǿƴȅ ǿ Ǌƻƪǳ 

ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅƳ Ǉƻ Ǌƻƪǳ ƧŜƧ ǿȅǎƛŀƴƛŀΦ ½ŀƪŀȊ ǘŜƴ ƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ƎŀǘǳƴƪƽǿΣ Ȋ ƪǘƽǊȅŎƘ 

ǳǘǿƻǊȊƻƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ƳƛŜǎȊŀƴƪŀΦ 

Obszary proekologiczne 

ƳƛťŘȊȅǇƭƻƴȅ ƛ ƻƪǊȅǿŀ ȊƛŜƭƻƴŀ 

 

 
 
 

Grunt orny 
Oczko wodne 
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Jako obszar proekologiczny uznawane będą obszary zalesione po 2008 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 (zalesienie na gruntach rolnych) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020, które kwalifikowały się (zapewniły rolnikowi prawo) do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. 

Do obszarów proekologicznych zaliczane będą pasy gruntów (kwalifikujących się hektarów) wzdłuż obrzeży lasów 

o szerokości od 1 m do 10 m. 

Rolnik będzie miał wybór dotyczący prowadzenia produkcji rolnej na tych obszarach w przypadku, jeżeli: 

V produkcja nie będzie prowadzona – dopuszcza się wypas lub koszenie na paszę, pod warunkiem, że pasy te 

można odróżnić od przyległych użytków rolnych, albo 

V produkcja będzie prowadzona – obowiązkowe stosowanie współczynnika ważenia 0,3 [patrz ς ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪƛ 

ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ƛ ǿŀȍŜƴƛŀϐΦ 

 

Do obszarów proekologicznych zaliczane będą strefy buforowe obejmujące: 

V strefy buforowe, w tym strefy na trwałych użytkach zielonych, pod warunkiem, że różnią się one od 

przylegającej kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych i spełniają wymagania w zakresie odległości  

w jakich stosuje się nawozy na gruntach rolnych graniczących z obiektami, określone na podstawie przepisów  

w sprawie minimalnych norm (5 m, 10 m, 20 m) oraz 

V inne strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 10 m, usytuowane na gruncie ornym 

lub przylegające do gruntu ornego, w taki sposób, że ich dłuższe krawędzie są równoległe do krawędzi cieku 

wodnego lub zbiornika wodnego. 

 

 

 

 

Strefa buforowa ƳƻȍŜ ōȅŏ zaliczona jako 

obszar proekologiczny. 

 Strefa buforowa ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ zaliczona jako obszar proekologiczny. 

 

 

 

 

 

½ŀǊƽǿƴƻ ǎǘǊŜŦŀ ōǳŦƻǊƻǿŀΣ Ƨŀƪ ƛ Ǌƽǿ, ƳƻƎŊ ōȅŏ 
zaliczone jako obszary proekologiczne. 

 

 {ǘǊŜŦť ōǳŦƻǊƻǿŊ Ǌƻǿǳ ƻǊŀȊ Ǌƽǿ Ƴƻȍƴŀ ȊŀƭƛŎȊȅŏ jako 
obszar proekologiczny, drzewo wolnostojące w obrębie 
rowu ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ zaliczone jako obszar proekologiczny, 
ponieważ obszary te ƴƛŜ ƳƻƎŊ ǎƛť ƴŀƪƱŀŘŀŏ (z wyjątkiem 
strefy buforowej). 

Obszary proekologiczne  

ƻōǎȊŀǊȅ ȊŀƭŜǎƛƻƴŜ ƛ Ǉŀǎȅ ǿȊŘƱǳȍ ƎǊŀƴƛŎ ƭŀǎǳ 

Obszary proekologiczne  

strefy buforowe i grunty ugorowane 
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{ǘǊŜŦȅ ōǳŦƻǊƻǿŜ ƳƻƎŊ ƻōŜƧƳƻǿŀŏ ǊƽǿƴƛŜȍ Ǉŀǎȅ Ȋ ƴŀŘōǊȊŜȍƴŊ ǊƻǏƭƛƴƴƻǏŎƛŊ ǿȅǎǘťǇǳƧŊŎŜ 

ǿȊŘƱǳȍ ŎƛŜƪǳ ǿƻŘƴŜƎƻ ƻ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ Řƻ мл ƳΦ 

bŀ ǎǘǊŜŦŀŎƘ ōǳŦƻǊƻǿȅŎƘ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŀ ǇǊƻŘǳƪŎƧŀ ǊƻƭƴŀΣ ƴƛŜƳƴƛŜƧ ƧŜŘƴŀƪ 

Ƴƻȍƭƛǿȅ ƧŜǎǘ ƴŀ ƴƛŎƘ ǿȅǇŀǎ ƛ ƪƻǎȊŜƴƛŜΣ ǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳΣ ȍŜ ǎǘǊŜŦť ōťŘȊƛŜ Ƴƻȍƴŀ ƻŘǊƽȍƴƛŏ ƻŘ 

ǇǊȊȅƭŜƎƱȅŎƘ ǳȍȅǘƪƽǿ ǊƻƭƴȅŎƘΦ  

tƻǿȅȍǎȊŀ ȊŀǎŀŘŀ ƻŘƴƻǎƛ ǎƛť ǘŀƪȍŜ Řƻ ǎǘǊŜŦ ōǳŦƻǊƻǿȅŎƘ ǳǎǘŀnowionych w ramach norm DKR 

ƧŜǏƭƛ Ǌƻƭƴƛƪ ȊŘŜŎȅŘǳƧŜ ǎƛť ƧŜ ȊŀŘŜƪƭŀǊƻǿŀŏ Řƻ  9C!Φ ½ŀ ƻōǎȊŀǊȅ  ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜ  ƳƻƎŊ ōȅŏ 

ǳȊƴŀƴŜ ǎǘǊŜŦȅ ōǳŦƻǊƻǿŜ ǇƻƱƻȍƻƴŜ ƴŀ ƎǊǳƴŎƛŜ ƻǊƴȅƳΣ Ƨŀƪ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎǘǊŜŦȅΣ ƪǘƽǊŜ ǇǊȊȅƭŜƎŀƧŊ 

ŘƱǳȍǎȊŊ ƪǊŀǿťŘȊƛŊ Řƻ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿŀΦ 

Grunty ugorowane ƳƻƎŊ ōȅŏ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ȊŀƭƛŎȊƻƴŜ Ƨŀƪƻ ǳǇǊŀǿŀ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪƛ 

dywersyfikacji upraw. 

Grunty ugorowane w ramach obowiązkowej praktyki utrzymywania obszarów proekologicznych to grunty, na 

których nie jest prowadzona produkcja rolna. Dodatkowo, grunty te muszą od 5 lat pozostawać gruntami ornymi. 

² ƻƪǊŜǎƛŜ ƻŘ Řƴƛŀ м ǎǘȅŎȊƴƛŀ Řƻ Řƴƛŀ ом ƭƛǇŎŀ Ǌƻƪǳ ȊƱƻȍŜƴƛŀ ƎǊǳƴǘ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǳƎƻǊƻǿŀƴȅ όǇƻ ǳǇƱȅǿƛŜ ǘŜƎƻ 

ǘŜǊƳƛƴǳ ōťŘȊƛŜ ƳƻȍƭƛǿŜ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŜ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ ǊƻƭƴŜƧύΦ 

W przypadku gruntów ugorowanych*, uznaje się je za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, 

jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub 

zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 października. 

* grunty ugorowane, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w 

sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych 

obszarów (Dz.U.poz.354). 

Na ugorach uznawanych za obszar proekologiczny: 

V obowiązuje zakaz wysiewu i uprawy gatunków roślin na cele produkcyjne, w tym zakaz wypasu i koszenia, 

V dopuszcza się stosowanie herbicydów w celu przeciwdziałania wkraczaniu niepożądanej roślinności (zgodne z 

zasadą wzajemnej zgodności), 

V dopuszcza się wysiew mieszanek nasion roślin polnych w celu zwiększenia korzyści płynących z różnorodności 

biologicznej, pod warunkiem, iż nie są one wykorzystywane w celach produkcyjnych i do skarmiania zwierząt. 

 

Lista roślin wiążących azot, których uprawa będzie uznana za obszar EFA obejmuje:  

V bób V bobik V ciecierzyca V łubin żółty 

V fasola wielokwiatowa V groch siewny cukrowy V groch siewny V koniczyna czerwona 

V soja zwyczajna V łubin biały V łubin wąskolistny V koniczyna 

krwistoczerwona 

V peluszka V seradela uprawna V koniczyna perska V lucerna mieszańcowa 

V koniczyna biała V koniczyna białoróżowa V lucerna siewna V nostrzyk biały. 

V komonica zwyczajna V esparceta siewna V fasola zwykła  

V lucerna chmielowa V lędźwian V soczewica jadalna  
 

 

 

Obszary proekologiczne uprawy 

ǿƛŊȍŊŎŜ ŀȊƻǘ 
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5ƻ ǊƻǏƭƛƴ Ȋ ǇƻǿȅȍǎȊŜƧ ƭƛǎǘȅ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ ǇƱŀǘƴƻǏŏ ȊǿƛŊȊŀƴŀ Ȋ ǇǊƻŘǳƪŎƧŊ Řƻ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ǳǇǊŀǿ 

ǊƻǏƭƛƴ ǿȅǎƻƪƻōƛŀƱƪƻǿȅŎƘΦ 

¦ǇǊŀǿȅ ǿƛŊȍŊŎŜ ŀȊƻǘ ƳƻƎŊ ōȅŏ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ȊŀƭƛŎȊƻƴŜ Ƨŀƪƻ ǳǇǊŀǿŀ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇǊŀƪǘȅƪƛ 

dywersyfikacji upraw.  

 

½ŀ ƻōǎȊŀǊȅ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ōťŘŊ ǳȊƴŀƴŜ ȊŀƎŀƧƴƛƪƛ ƻ ƪǊƽǘƪƛŜƧ ǊƻǘŀŎƧƛΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘΥ 

V obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin; 

V stosowanie nawożenia mineralnego ograniczone jest do: 

- w pierwszym roku funkcjonowania plantacji – dawki nawozów mineralnych nie mogą przekraczać 

20 kg/ha N, 20 kg/ha P2O5 i  40 kg/ha K2O oraz 

- 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. 

Gatunkami drzew, których uprawa w formie zagajnika o krótkiej rotacji będzie uznawana za obszar proekologiczny 

będą: 

V gatunki z rodzaju wierzba (Salix sp.),  

V gatunki z rodzaju brzoza (Betula sp.), 

V topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki. 

 

 

Rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdują się w bliskiej odległości, będą mieli możliwość wspólnej realizacji 

obowiązku utrzymywania obszarów proekologicznych.  

 

 

V YŀȍŘȅ Ǌƻƭƴƛƪ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊŊŎȅ ǿŜ ǿǎǇƽƭƴŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ōťŘȊƛŜ ƳǳǎƛŀƱ ȊŀǇŜǿƴƛŏΣ ȍŜ 

ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ рл҈ ƻōǎȊŀǊǳ ƻōƧťǘŜƎƻ ƻōƻǿƛŊȊƪƻǿŊ ǇǊŀƪǘȅƪŊ ōťŘȊƛŜ ǇƻƱƻȍƻƴŜ ƴŀ 

terenie jego gospodarstwa rolnego. 

V ½ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ǘŜƎƻ ōťŘŊ ƳƻƎƭƛ ƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ǊƻƭƴƛŎȅΣ ƪǘƽǊȅŎƘ ул҈ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿŀ 

ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ǿ promieniu maksymalnie 15 km. 

V [ƛŎȊōŀ Ǌƻƭƴƛƪƽǿ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊŊŎȅŎƘ ǿ ǘŀƪƛŜƧ ǿǎǇƽƭƴŜƧ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƴƛŜ ōťŘȊƛŜ ƳƻƎƱŀ 

ǇǊȊŜƪǊƻŎȊȅŏ ŘȊƛŜǎƛťŎƛǳΦ 

Tym samym, dla rolników, którym do spełnienia obowiązkowego progu realizacji obszarów proekologicznych 

„zabraknie” obszarów w ramach gospodarstwa, będzie istniała możliwość umownego współdzielenia z innymi 

rolnikami obszaru objętego obowiązkową praktyką. 

Przykład: 

W Twoim gospodarstwie grunty orne zajmują 30 ha. Minimalna powierzchnia obszaru proekologicznego powinna 

wynosić 1,5 ha (po uwzględnieniu współczynników ważenia i przekształcenia). Jeżeli w Twoim gospodarstwie 

Obszary proekologiczne 

ȊŀƎŀƧƴƛƪƛ ƻ ƪǊƽǘƪƛŜƧ ǊƻǘŀŎƧƛ 

 

Obszary proekologiczne  

ǿǎǇƽƭƴŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŀ 
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obszary proekologiczne zajmują powierzchnie co najmniej 0,75 ha (po uwzględnieniu współczynników ważenia 

i przekształcenia) wówczas możesz realizować tę praktykę wspólnie z innymi rolnikami.  

 

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych możesz realizować wspólnie z rolnikami, których 

gospodarstwa znajdują się względem Twojego gospodarstwa w bliskiej odległości, pod warunkiem, że obszary 

proekologiczne przylegają do siebie.  

Rolnicy uczestniczący we wspólnej realizacji ōťŘŊ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴƛ ȊŀǿǊȊŜŏ ǇƛǎŜƳƴŊ ǳƳƻǿť, która zawierać będzie 

szczegóły dotyczące wewnętrznych ustaleń w sprawie rekompensaty finansowej i w odniesieniu do ewentualnych 

późniejszych kar administracyjnych, którą należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności. 

Ponadto, każdy z rolników uczestniczących we wspólnej realizacji praktyki obszaru proekologicznego, do wniosku 

o płatności bezpośrednie zobowiązany będzie dołączyć deklarację o wspólnej realizacji praktyki utrzymania 

obszarów proekologicznych, której wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej ARiMR. 

 

ELEMENT EFA 

Nazwa 

(oznaczenie 

elementu EFA) 

Współczynnik 

przekształcenia 

(m/drzewo na m2) 

Współczynnik 

ważenia 

Obszar EFA (po zastosowaniu 

obu współczynników) 

Grunt ugorowany (m
2
) EFA1 - 1 1,0 m

2
 

Element krajobrazu 

V Żywopłoty/ pasy zadrzewione (mb.) EFA2 5 2 10,0 m
2
 

V Drzewa wolnostojące (sztuka)  EFA3 20 1,5 30,0 m
2
 

V Zadrzewienia liniowe (mb.)  EFA4 5 2 10,0 m
2
 

V Zadrzewienia grupowe/zadrzewienia śródpolne (m
2
)  EFA5 - 1,5 1,5 m

2
 

V Miedze śródpolne – o szerokości od 1 m do 20 m, na 

których nie jest prowadzona produkcja rolna (mb.) 

EFA6 
6 1,5 9 m

2
 

V Oczka wodne (m
2
)  EFA7 - 1,5 1,5 m

2
 

V Rowy (mb.)  EFA8 3 2 6,0 m
2
 

Strefy buforowe (mb.)  EFA9 6 1,5 9,0 m
2
 

Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż 

obrzeży lasu bez produkcji (mb.) 

EFA10 6 1,5 9,0 m
2
 

Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż 

obrzeży lasu z produkcją (mb.) 

EFA11 6 0,3 1,8 m
2
 

Obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji na których nie 

stosuje się środków ochrony roślin oraz stosuje się 

nawożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia 

dotyczącego EFA (m
2
)  

EFA12 - 0,3 0,3 m
2
 

Obszary zalesione w ramach PROW po 2008 r. (m
2
)  EFA13 - 1 1,0 m

2
 

Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną – 

międzyplon ścierniskowy (m
2
)  

EFA14a - 0,3 0,3 m
2
 

Obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną – 

międzyplon ozimy (m
2
) 

EFA14b - 0,3 0,3 m
2
 

Wsiewki traw w plon główny (m
2
) EFA14c - 0,3 0,3 m

2
 

Obszary objęte uprawami wiążącymi azot (m
2
)  EFA15 - 0,7 0,7 m

2
 

Obszary proekologiczne  

ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪƛ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ ƛ ǿŀȍŜƴƛŀ 
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Przykład: 

Fizyczna długość zadrzewienia liniowego w Twoim gospodarstwie wynosi 30 m, współczynnik przekształcenia to 5, 

współczynnik ważenia to 2. Powierzchnia obszaru proekologicznego w tym przypadku wynosi: 

30 m * 5 * 2 = 300 m2 

Przykład: 

W Twoim gospodarstwie występuje strefa buforowa o szerokości 5 m i długości 40 m. Współczynnik 

przekształcenia to 6, współczynnik ważenia to 1,5. Powierzchnia obszaru proekologicznego w tym przypadku 

wynosi: 

40 m * 6 * 1,5 = 360 m2 

Zasady matematyczne w wyznaczaniu obszarów proekologicznych: 

Przeliczając powierzchnię obszaru proekologicznego, wyrażoną w m2 na powierzchnię wyrażoną w arach, należy 

stosować następujące reguły zaokrągleń:  

V w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra większa lub równa 5, to cyfrę przed nią 
występującą zaokrąglamy w górę np. przed zaokrągleniem 5,5373 ha – po zaokrągleniu otrzymamy 
powierzchnię 5,54 ha lub przed zaokrągleniem 5,5353 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 5,54 ha,  

V w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra mniejsza niż 5, to cyfrę przed nią 
występującą pozostawiamy bez zmian np. przed zaokrągleniem 5,5323 ha – po zaokrągleniu otrzymamy 
powierzchnię 5,53 ha lub przed zaokrągleniem 5,5723 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 5,57 ha.  

 

 

 

 

 

 

bƛŜ ƪŀȍŘȅ ŜƭŜƳŜƴǘ  ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅ ƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŜ ǎƛť Řƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ƧŜŘƴƻƭƛǘŜƧ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ 

obszarowej. 

 
W poniższej tabeli określono elementy proekologiczne oraz wskazano, które z nich kwalifikują się do przyznania 
jednolitej płatności obszarowej. 
 

Element proekologiczny (EFA)(co do zasady 
znajdujący się na gruntach ornych) 

Elementy EFA, które można wliczyć do powierzchni działki rolnej  

Grunty ugorowane  TAK: 
(mogą być również zaliczone jako uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji 
upraw) 

Elementy krajobrazu podlegające zachowaniu:  

V drzewa będące pomnikami przyrody  TAK:  
bez względu na liczbę drzew na 1 ha powierzchni gruntów ornych 

V rowy do 2 m szerokości TAK  

V oczka wodne o łącznej powierzchni 
mniejszej niż 100 m

2
 

TAK 

Drzewa wolnostojące  TAK:  
w przypadku, gdy ich liczba nie przekracza 100 sztuk/ha 

Rowy, w tym otwarte cieki wodne  NIE: 
chyba, że szerokość rowu nie przekracza 2 m w obrębie działki rolnej (grunt 
orny)  

Obszary proekologiczne  

ŀ ƧŜŘƴƻƭƛǘŀ ǇƱŀǘƴƻǏŏ ƻōǎȊŀǊƻǿŀ  
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Żywopłoty i pasy zadrzewione  NIE: 
chyba, że ich szerokość nie przekracza 2 m w obrębie działki rolnej (grunt 
orny) 

Zadrzewienia liniowe NIE 

Zadrzewienia grupowe NIE:  
chyba, że łączna powierzchnia skupisk zadrzewień nie przekracza 0,01 ha 

Oczka wodne, do powierzchni których wlicza 
się strefę z roślinnością nadbrzeżną wzdłuż 
wody o szerokości do 10 m, z tym, że łączna 
powierzchnia oczka i roślinności nadbrzeżnej 
nie może przekraczać 0,1 ha (1 000 m

2
) 

NIE: 
chyba, że powierzchnia oczka wodnego jest mniejsza niż 100 m² (element 
krajobrazu podlegający zachowaniu w ramach norm) 

Miedze śródpolne, na których nie jest 
prowadzona produkcja rolna 

NIE: 
chyba, że miedza śródpolna stanowi drogę dojazdową wydzieloną 
w obrębie działki rolnej (grunt orny) i jej szerokość w obrębie działki rolnej 
nie przekracza 2 m   

Strefy buforowe na trwałych użytkach 
zielonych 

TAK 

Inne strefy buforowe  TAK  

Strefy buforowe obejmujące pasy z 
nadbrzeżną roślinnością  

TAK: 
o ile na obszarze tym prowadzona jest działalność rolnicza 

Zagajniki o krótkiej rotacji: 
V z rodzaju wierzba (Salix sp.); 
V z rodzaju brzoza (Betula sp.); 
V topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki 

TAK: 
kwalifikują się gatunki z rodzaju wierzba (Salix sp.), brzoza (Betula sp.) 
i topola czarna (Populus nigra) 

Pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasów: 

V na, których jest prowadzona produkcja TAK 

V na, których nie jest prowadzona produkcja   NIE: 
chyba, że na powierzchni tej prowadzony jest wypas lub koszenie 

z wykorzystaniem biomasy na paszę   

Obszary zalesione po 2008 r. w ramach PROW TAK:  
o ile grunty zalesione w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz 

zalesianie gruntów innych niż rolne” (PROW 2007-2013) i działania 

„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” 

(PROW 2014-2020), które zapewniły w roku 2008 prawo do jednolitej 

płatności obszarowej 

Międzyplony lub okrywa zielona NIE: 
chyba, że jest to plon główny 

Uprawy wiążące azot TAK: 
(mogą być również zaliczone jako uprawa w ramach praktyki dywersyfikacji 
upraw) 

 

 

bƛŜǳǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŜ ƻōǎȊŀǊƽǿ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴȅŎƘ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳƛŜ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ р҈ ƎǊǳƴǘƽǿ ƻǊƴȅŎƘ 

ǎƪǳǘƪƻǿŀŏ ōťŘȊƛŜ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜƳ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ƪǿŀƭƛŦƛƪǳƧŊŎŜƧ ǎƛť Řƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Ȋŀ 

zazielenienie. 

 

 

bŀ ǎǘǊƻƴƛŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŜƧ !ƎŜƴŎƧƛ wŜǎǘǊǳƪǘǳǊȅȊŀŎƧƛ ƛ aƻŘŜǊƴƛȊŀŎƧƛ wƻƭƴƛŎǘǿŀ ȊƻǎǘŀƱȅ 

zamieszczone kalkulator ǇǊŀƪǘȅƪ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŀΣ ƪǘƽǊȅ ǇƻȊǿƻƭƛ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ŎȊȅ ǇƻŘƭŜƎŀǎȊ 

ǿȅƱŊŎȊŜƴƛǳ Ȋ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊŀƪǘȅƪƛ dywersyfikacji upraw oraz praktyki utrzymania 

ƻōǎȊŀǊǳ ǇǊƻŜƪƻƭƻƎƛŎȊƴŜƎƻ ƭǳō ŎȊȅ ǎǇŜƱƴƛŀǎȊ ǿȅƳƻƎƛ ȊŀȊƛŜƭŜƴƛŜƴƛŀΦ 
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W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego płatności bezpośrednie, o które ubiega się przekazujący, są 

przyznawane przejmującemu, jeżeli:  
V przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek 

o przyznanie tych płatności,  

V spełnia on warunki do przyznania danej płatności, z tym że w przypadku gdy przekazujący ubiega się 

o płatności związane do zwierząt, warunek posiadania zwierząt (w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem 

przyznania tych płatności) uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych 

płatności złożonym przez przekazującego były w posiadaniu przekazującego lub przejmującego przez te okresy,  

V przejmujący złoży wniosek do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych 

płatności.  

² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǏƳƛŜǊŎƛ Ǌƻƭƴƛƪŀ, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności 

bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie 

przysługują jego spadkobiercy, jeżeli:  

V grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego 

spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek,  

V zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu 

rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych 

płatności,  

V spełnia on warunki do przyznania danej płatności. 

² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ŀƭōƻ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ Ǌƻƭƴƛƪŀ ŀƭōƻ ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛŀ ƛƴƴŜƎƻ ȊŘŀǊȊŜƴƛŀ ǇǊŀǿƴŜƎƻ, w wyniku 

których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku dotyczącego przekazania gospodarstwa rolnego, 

w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie 

o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie przysługują następcy prawnemu, jeżeli:  

V grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego 
następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek,  

V zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu 
rolnika lub jego następcy prawnego przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych 
płatności,  

V spełnia on warunki do przyznania danej płatności. 

 

  
WŜȍŜƭƛ Ǉƻ ȊƱƻȍŜƴƛǳ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀǎǘŊǇƛ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴƛŜ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿŀ ǇǊȊŜŘ 
ŘƴƛŜƳ ом ƳŀƧŀΣ ǇǊȊŜƪŀȊǳƧŊŎȅ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ȊƱƻȍȅŏ ǿƴƛƻǎŜƪ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ Řƻ Řƴƛŀ ол 
czerwca 2016 r.  
WŜȍŜƭƛ Řƻ Řƴƛŀ ŘƻǊťŎȊŜƴƛŀ ŘŜŎȅȊƧƛ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀǎǘŊǇƛ ǏƳƛŜǊŏ Ǌƻƭƴƛƪŀ 
ǎǇŀŘƪƻōƛŜǊŎŀ ǎƪƱŀŘŀ ǿƴƛƻǎŜƪ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ т ƳƛŜǎƛťŎȅ ƻŘ Řƴƛŀ ƻǘǿŀǊŎƛŀ 
spadku.  
WŜȍŜƭƛ Řƻ Řƴƛŀ ŘƻǊťŎȊŜƴƛŀ ŘŜŎȅȊƧƛ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ƴŀǎǘŊǇƛ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ŀƭōƻ 
ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŜ Ǌƻƭƴƛƪŀ ŀƭōƻ ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛŜ ƛƴƴŜƎƻ ȊŘŀǊȊŜƴƛŀ ǇǊŀǿƴŜƎƻΣ ƴŀǎǘťǇŎŀ ƧŜǎǘ 
ȊƻōƻǿƛŊȊŀƴȅ Řƻ ȊƱƻȍŜƴƛŀ ǿƴƛƻǎƪǳ ƻ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǘŜǊƳƛƴƛŜ о ƳƛŜǎƛťŎȅ ƻŘ ǘŜƎƻ 
zdarzenia. 

tǊȊȅȊƴŀƴƛŜ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳΥ ǇǊȊŜƪŀȊŀƴƛŀ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿŀ 

ǊƻƭƴŜƎƻΣ ǏƳƛŜǊŎƛ ǊƻƭƴƛƪŀΣ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ŀƭōƻ ǇǊȊŜƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛŀ Ǌƻƭƴƛƪŀ 

albo ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛŀ ƛƴƴŜƎƻ ȊŘŀǊȊŜƴƛŀ ǇǊŀǿƴŜƎƻ 
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Tabela 1. Przykładowe gatunki roślin kwalifikujące się do kategorii „trawy lub inne pastewne rośliny zielne”. 

Przykładowe gatunki roślin  

V koniczyna biała 

V koniczyna białoróżowa 

V koniczyna czerwona 

V koniczyna egipska 

V koniczyna krwistoczerwona 

V koniczyna perska 

V lucerna chmielowa 

V lucerna mieszańcowa 

V lucerna sierpowata 

V lucerna siewna 

V łąka przemienna 

V mieszanka  jednoroczna traw 

V mieszanka jednoroczna traw z motylkowatymi 

drobnonasiennymi 

V mieszanka wieloletnia traw 

V mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi 

drobnonasiennymi 

V pastwisko przemienne 

V festulolium 

V kostrzewa czerwona 

V kostrzewa łąkowa 

V kostrzewa nitkowata 

V kostrzewa owcza 

V kostrzewa szczeciniasta 

V kostrzewa trzcinowa 

V kupkówka pospolita 

V mietlica biaława 

V mietlica pospolita 

V mietlica psia 

V mietlica rozłogowa 

V mozga kanaryjska/kanar 

V rajgras wyniosły/rajgras francuski 

V stokłosa bezostna 

V stokłosa uniolowata 

V tymotka kolankowata 

V tymotka łąkowa 

V wiechlina błotna 

V wiechlina gajowa 

V wiechlina łąkowa 

V wiechlina zwyczajna 

V życica mieszańcowa/rajgras oldenburski 

V życica trwała/rajgras angielski 

V życica wielokwiatowa westerwoldzka/rajgras 

holenderski 

V życica wielokwiatowa/rajgras włoski 

 

 

Tabela 2. Wykaz roślin uprawianych na gruntach ornych i sposób ich deklarowania we wniosku o przyznanie 
płatności. 

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa deklarowanej 

uprawy  

anyŨ (biedrzeniec 
anyŨ) 

Biedrzeniec arbuz (kawon)  Arbuz zwyczajny 
arcydziňgiel litwor 
(dziňgiel leŜny) 

Dziňgiel arnika ğŃkowa Arnika 

aster chiŒski Aster babka lancetowata Babka babka pğesznik Babka batat Batat 

bazylia pospolita Bazylia pospolita barbula szara Barbula ber (wğoŜnica) WğoŜnica bergenia grubolistna 
Bergenia 
grubolistna 

bieluŒ 
dziňdzierzawa  

BieluŒ 
dziňdzierzawa 

bieluŒ indiaŒski  BieluŒ indiaŒski bobik Wyka jara bodziszek iberyjski Bodziszek 

bodziszek leŜny Bodziszek b·b Wyka jara brokuğ wğoski  Kapusta warzywna brukiew 
Kapusta rzepak - 
jary 

burak cukrowy Burak burak ĺwikğowy Burak burak liŜciowy Burak burak pastewny Burak 

bylica boŨe 
drzewko 

Bylica bylica estragon Bylica bylica pioğun Bylica cebula kartoflanka Czosnek 

cebula perğowa Czosnek cebula wielopiňtrowa Czosnek cebula zwyczajna Czosnek chaber bğawatek Chaber 

chaber 
driakiewnik 

Chaber chaber g·rski Chaber chaber nadreŒski Chaber 
chaber 
wielogğ·wkowy 

Chaber 

ciecierzyca 
pospolita 

Ciecierzyca cukinia Dynia zwyczajna cykoria siewna Cykoria cykoria warzywna Cykoria 

cynia wytworna Cynia czarnuszka siewna Czarnuszka  
czarnuszka 
damasceŒska 

Czarnuszka  czarnuszka orientalna Czarnuszka  

czŃber g·rski CzŃber czŃber ogrodowy CzŃber 
czosnek 
niedŦwiedzi 

Czosnek czosnek  Czosnek 

dalia zmienna Dalia drakiew purpurowa Drakiew drapacz lekarski Drapacz lekarski dynia figolistna Dynia figolistna 

dynia olbrzymia  Dynia olbrzymia dynia oleista  Dynia zwyczajna dynia pastewna  Dynia zwyczajna dynia piŨmowa  Dynia piŨmowa 

dynia zwyczajna  Dynia zwyczajna dzielŨan jesienny DzielŨan 
dziewanna 

wielkokwiatowa 

Dziewanna 

wielkokwiatowa 
dziurawiec zwyczajny 

Dziurawiec 

zwyczajny 

dzwonek 
ogrodowy 

Dzwonek endywia eskariola Cykoria 
endywia 
kňdzierzawa 

Cykoria esparceta siewna Esparceta siewna 

eszolcja 
kalifornijska 

Eszolcja facelia bğňkitna Facelia  
facelia 
dzwonkowata 

Facelia  fasola wielokwiatowa Fasola 

fasola zwykğa 
karğowa 

Fasola fasola zwykğa tyczna Fasola festulolium 
Trawy na gruntach 
ornych 

fioğek tr·jbarwny Fioğek 
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Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa deklarowanej 

uprawy  

glistnik jask·ğcze 
ziele 

Glistnik jask·ğcze 
ziele 

groszek leŜny Groszek groszek pachnŃcy Groszek gomfrena kulista Gomfrena 

gorczyca biağa  Gorczyca biağa gorczyca czarna  Gorczyca czarna gorczyca sarepska  Gorczyca sarepska goŦdzik brodaty GoŦdzik 

goŦdzik 
ogrodowy 

GoŦdzik grindelia szorstka Grindelia szorstka groch siewny Groch 
groch zwyczajny 
cukrowy 

Groch 

groch zwyczajny 
ğuskowy 

Groch gryka  Gryka hyzop lekarski Hyzop lekarski jarmuŨ Kapusta warzywna 

jasnota biağa Jasnota jňczmieŒ jary  JňczmieŒ jary jňczmieŒ ozimy  JňczmieŒ ozimy jeŨ·wka purpurowa JeŨ·wka purpurowa 

jňzyczka 
pomaraŒczowa 

Jňzyczka kabaczek  Dynia zwyczajna kalafior  Kapusta warzywna kalarepa  Kapusta warzywna 

kapusta 
brukselska  

Kapusta warzywna kapusta chiŒska  Kapusta wğaŜciwa 
kapusta gğowiasta 
biağa 

Kapusta warzywna 
kapusta gğowiasta 
czerwona  

Kapusta warzywna 

kapusta 
pastewna  

Kapusta warzywna kapusta pekiŒska  Kapusta wğaŜciwa kapusta wğoska  Kapusta warzywna karczoch zwyczajny Karczoch 

kard hiszpaŒski Karczoch katran abisyŒski  Katran abisyŒski kminek zwyczajny Kminek zwyczajny kocanki ogrodowe Kocanki 

kocanki piaskowe Kocanki piaskowe kolendra siewna Kolendra siewna komonica bğotna Komonica komonica zwyczajna Komonica 

komosa ryŨowa, 
quinoa 

Komosa koniczyna biağa  Koniczyna 
koniczyna 
biağor·Ũowa 

Koniczyna 
koniczyna  ğŃkowa 
(czerwona) 

Koniczyna 

koniczyna 
egipska 

(aleksandryjska) 

Koniczyna 
koniczyna 
krwistoczerwona  

Koniczyna koniczyna perska Koniczyna konopie siewne Konopie siewne 

konwalia majowa Konwalia majowa koper ogrodowy Koper ogrodowy 
koper wğoski 

(fenkuğ) 
Fenkuğ kosmos Ũ·ğty Kosmos 

kosmos 

podw·jnie 
pierzasty 

Kosmos kostrzewa czerwona 
Trawy na gruntach 
ornych 

kostrzewa ğŃkowa 
Trawy na gruntach 
ornych 

kostrzewa nitkowata 
Trawy na gruntach 
ornych 

kostrzewa owcza 
Trawy na gruntach 
ornych 

kostrzewa 
szczeciniasta 

Trawy na gruntach 
ornych 

kostrzewa 
trzcinowa 

Trawy na gruntach 
ornych 

kozieradka pospolita Kozieradka 

kozğek lekarski Kozğek lekarski kraspedia kulista Kraspedia krokosz barwierski Krokosz barwierski krwawnica pospolita Krwawnica 

krwawnik 
pospolity 

Krwawnik pospolity krwiŜciŃg mniejszy KrwiŜciŃg kuklik zwisğy Kuklik kukurydza cukrowa Kukurydza 

kukurydza 
pňkajŃca 

Kukurydza 
kukurydza 
woskowata 

Kukurydza 
kukurydza 
zwyczajna 

Kukurydza kupk·wka pospolita 
Trawy na gruntach 
ornych 

lawenda 

wŃskolistna 

Lawenda 

wŃskolistna 

lebiodka pospolita 

(oregano) 
Lebiodka len oleisty Len len wğ·knisty Len 

len 

wielkokwiatowy 
Len lepiňŨnik r·Ũowy LepiňŨnik r·Ũowy 

lewkonia (lewkonia 

letnia  
Maciejka lewkonia dwuroŨna  Maciejka 

lňdŦwian  Groszek 
lnianka siewna 

(lnicznik)  

Lnianka siewna 

(lnicznik) 

lnica (lnianka) 

pospolita 
Lnica lonas roczny Lonas 

lubczyk 

ogrodowy 
Lubczyk ogrodowy lobularia nadmorska Lobularia 

lucerna chmielowa 

(nerkowata)  
Lucerna lucerna mieszaŒcowa Lucerna 

lucerna 

sierpowata 
Lucerna lucerna siewna Lucerna lukrecja gğadka Lukrecja lulek czarny  Lulek czarny 

ğŃka przemienna 
Trawy na gruntach 
ornych 

ğopian wiňkszy Ğopian wiňkszy ğubin biağy Ğubin ğubin wŃskolistny Ğubin 

ğubin Ũ·ğty Ğubin ğyszczec wiechowaty Ğyszczec  ğyszczec wytworny Ğyszczec  macierzanka piaskowa Macierzanka 

macierzanka 

zwyczajna 
Macierzanka 

majeranek 

ogrodowy 
Lebiodka mak lekarski Mak mak wschodni Mak 

mak 

nagoğodygowy 
Mak malwa czarna PrawoŜlaz marchew jadalna Marchew marchew pastewna Marchew 

marzanka wonna Marzanka wonna 
marzanna 

barwierska 

Marzanna 

barwierska 
melisa lekarska Melisa lekarska melon Melon 

mieszanka 
jednoroczna traw 

Trawy na gruntach 
ornych 

mieszanka 

jednoroczna traw z 
motylkowatymi 
drobnonasiennymi 

Trawy na gruntach 
ornych 

mieszanka 
wieloletnia traw 

Trawy na gruntach 
ornych 

mieszanka wieloletnia 
traw z motylkowatymi 

drobnonasiennymi 

Trawy na gruntach 
ornych 

miesiŃcznica 
roczna  

MiesiŃcznica roczna mietlica biağawa 
Trawy na gruntach 
ornych 

mietlica pospolita 
Trawy na gruntach 
ornych 

mietlica psia 
Trawy na gruntach 
ornych 

mietlica 
rozğogowa 

Trawy na gruntach 
ornych 

miňta dğugolistna Miňta miňta kňdzierzawa Miňta miňta okrŃgğolistna Miňta 

miňta pieprzowa Miňta 
mikoğajek 
pğaskolistny 

Mikoğajek miğek wiosenny Miğek wiosenny miodunka plamista Miodunka plamista 

mniszek lekarski Mniszek lekarski 
molucella, dzwonki 
irlandzkie 

Dzwonki 
mozga 
kanaryjska/kanar 

Trawy na gruntach 
ornych 

mydlnica lekarska Mydlnica lekarska 

niecierpek 
balsamina 

Niecierpek nagietek lekarski Nagietek lekarski 
naparstnica 
purpurowa 

Naparstnica naparstnica weğnista Naparstnica 

narcyz trŃbkowy Narcyz nasturcja wiňksza Nasturcja nawğoĺ pospolita Nawğoĺ pospolita nostrzyk biağy Nostrzyk 

nostrzyk Ũ·ğty Nostrzyk oberŨyna (bakğaŨan)  Psianka podğuŨna og·recznik lekarski Og·recznik lekarski og·rek  Og·rek 

og·rek kiwano  Kiwano oman wielki Oman wielki orlik pospolity Orlik pospolity ostropest plamisty Ostropest plamisty 

ostr·Ũeczka 
ogrodowa 

Ostr·Ũeczka ostrzeŒ pospolity OstrzeŒ owies bizantyjski Owies 
owies nagi/ owies 
nagoziarnisty jary 

Owies 

owiec siewny Owies owies szorstki Owies pajza Chwastnica papryka roczna  Papryka roczna 

pasternak 

zwyczajny 

Pasternak 

zwyczajny 

pastwisko 

przemienne 

Trawy na gruntach 

ornych 
patison  Dynia zwyczajna peluszka Groch 

perko  Rzepik ozimy 
pieprzyca siewna 
(rzeŨucha 

ogrodowa) 

RzeŨucha 
ogrodowa 

pietruszka 
korzeniowa 

Pietruszka pietruszka naciowa Pietruszka 

piňciornik kurze 

ziele 

Piňciornik kurze 

ziele 
pluskwica cuchnŃca 

Pluskwica 

cuchnŃca 

pokrzyk wilcza 

jagoda  

Pokrzyk wilcza 

jagoda 
pokrzywa zwyczajna Pokrzywa zwyczajna 

pomidor  Pomidor pomidor sk·rzasty  Pomidor sk·rzasty por Czosnek poziomka Poziomka 
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Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa 
deklarowanej 

uprawy  

Nazwa roŜliny 

uprawianej  

Nazwa deklarowanej 

uprawy  

prawoŜlaz 
lekarski 

PrawoŜlaz proso Proso 
proso wňgierskie 
(mohar)  

WğoŜnica przelot pospolity Przelot pospolity 

przewiercieŒ 
okrŃgğolistny 

PrzewiercieŒ 
pszenica orkisz f. 
ozima 

Pszenica ozima 
pszenica pğaskurka 
f. ozima 

Pszenica ozima 
pszenica pğaskurka f. 
jara 

Pszenica jara 

pszenica 
samopsza f. jara 

Pszenica jara 
pszenica twarda f. 
jara 

Pszenica jara 
pszenica zwyczajna 
f. jara  

Pszenica jara 
pszenica samopsza f. 
ozima 

Pszenica ozima 

pszenica twarda 
f. ozima 

Pszenica ozima 
pszenica zwyczajna 
f. ozima  

Pszenica ozima 
pszenica orkisz f. 
jara 

Pszenica jara pszenŨyto jare PszenŨyto jare 

pszenŨyto ozime PszenŨyto ozime 
pszczelnik 

moğdawski 
Pszczelnik 

rajgras 
wyniosğy/rajgras 
francuski 

Trawy na gruntach 

ornych 
rakambuğ Czosnek 

rdest wňŨownik Rdest rezeda wonna Rezeda rezeda Ũ·ğta Rezeda rodzynek brazylijski  Rodzynek brazylijski 

rokambuğ Czosnek 
rokietta siewna 
(ogrodowa)  

Rokietta siewna 
rozchodnikowiec 
okazağy 

Rozchodnik roszpunka warzywna 
Roszpunka 
warzywna 

roŨniak 
przeroŜniňty 

R·Ũniak r·Ũeniec g·rski R·Ũeniec g·rski rukiew siewna  Rukiew siewna rukiew wodna  Rukiew wodna 

rumian rzymski 
(szlachetny) 

Rumian rumianek pospolity Rumianek pospolity ruta zwyczajna Ruta zwyczajna rutewka orlikolistna Rutewka 

rutwica lekarska Rutwica  rutwica wschodnia Rutwica  
rzepa [w tym rzepa 
jadalna, pastewna] 

Kapusta wğaŜciwa rzepa Ŝcierniskowa  Kapusta wğaŜciwa 

rzepak jary  Kapusta rzepak-jary rzepak ozimy  
Kapusta rzepak-
ozimy 

rzepik  Rzepik ozimy rzepik pospolity Rzepik pospolity 

rzodkiew 
zwyczajna [w 
tym rzodkiew 

oleista, czarna, 
rzodkiewka] 

Rzodkiew salsefia Salsefia 
sağata gğowiasta 
masğowa 

Sağata 
sağata gğowiasta 
krucha 

Sağata 

sağata listkowa 
(rozetowa) 

Sağata sağata ğodygowa Sağata sağata rzymska Sağata seler korzeniowy Seler 

seler naciowy Seler seradela uprawna Seradela uprawna 
serdecznik 
pospolity 

Serdecznik 
pospolity 

siedmiolatka Czosnek 

siekiernica g·rska Siekiernica g·rska siwiec Ũ·ğty Siwiec Ũ·ğty skorzonera Skorzonera sğonecznik zwyczajny Sğonecznik 

sğonecznik oleisty Sğonecznik sğonecznik pastewny Sğonecznik soczewica jadalna Soczewnica soja zwyczajna Soja zwyczajna 

sorgo techniczne Sorgo sorgo zwyczajne Sorgo sparceta piaskowa Sparceta 
sparceta (esparceta) 
siewna  

Sparceta 

stewia 
rebaudiana 

Stewia stokğosa bezostna 
Trawy na gruntach 
ornych 

stokğosa 
uniolowata 

Trawy na gruntach 
ornych 

stulisz miotğowy Stulisz 

suchlin r·Ũowy Suchlin suchokwiat roczny Suchokwiat szalotka Czosnek szağwia lekarska Szağwia 

szağwia lŜniŃca Szağwia szağwia okrňgowa Szağwia szağwia omŃczona Szağwia szağwia powabna Szağwia 

szanta zwyczajna Szanta szarğat wiechowaty Szarğat szarğat zwisğy Szarğat szczeĺ leŜna Szczeĺ 

szczeĺ 

sukiennicza 
Szczeĺ 

szczodrak 

krokoszowy (leuzea) 
Szczodrak szczypiorek Czosnek 

szpinak 

nowozelandzki 
Trňtwian 

szpinak 
warzywny 

(zwyczajny) 

Szpinak Ŝlaz dziki ślaz Ŝlaz maurytaŒski ślaz Ŝlaz·wka ogrodowa ślaz·wka 

Ŝlaz·wka 

turyngska 
ślaz·wka topinambur Sğonecznik trawa sudaŒska Sorgo trawy jednoroczne 

Trawy na gruntach 

ornych 

trawy wieloletnie 
na gruntach 

ornych 

Trawy na gruntach 
ornych 

trawy w siewie 

czystym z 
przeznaczeniem na 
nasiona 

Trawy na gruntach 
ornych 

trňdownik 
bulwiasty 

Trňdownik trojeŜĺ krwista TrojeŜĺ 

truskawka Poziomka trybula leŜna Trybula tulipan ogrodowy Tulipan tur·wka leŜna Tur·wka 

tur·wka wonna Tur·wka 
tymianek pospolity 

(wğaŜciwy) 
Macierzanka 

tymotka 

kolankowata 

Trawy na gruntach 

ornych 
tymotka ğŃkowa 

Trawy na gruntach 

ornych 

tysiŃcznik 

pospolity 
TysiŃcznik pospolity tytoŒ  TytoŒ ubiorek gorzki  Ubiorek gorzki ug·r Ug·r 

werbena 
pospolita 

Werbena pospolita wiechlina bğotna 
Trawy na gruntach 
ornych 

wiechlina gajowa 
Trawy na gruntach 
ornych 

wiechlina ğŃkowa 
Trawy na gruntach 
ornych 

wiechlina 
zwyczajna 

Trawy na gruntach 
ornych 

wierzbownica 
drobnokwiatowa 

Wierzbownica 
drobnokwiatowa 

wierzb·wka 
kiprzyca 

Wierzb·wka 
kiprzyca 

wiesioğek dwuletni Wiesioğek 

wiesioğek dziwny Wiesioğek wiesioğek lamarka Wiesioğek 
wilczomlecz 
biağobrzegi 

Wilczomlecz wilŨyna ciernista WilŨyna ciernista 

wrotycz (zğocieŒ) 
maruna 

Wrotycz wyka siewna Wyka jara wyka kosmata Wyka ozima wyŨlin wiňkszy WyŨlin 

ziemniak  Ziemniak zatrwian wrňbny Zatrwian zatrwian Suworowa Zatrwian zğocieŒ tr·jbarwny ZğocieŒ  

zğocieŒ wieŒcowy ZğocieŒ zğocieŒ dalmatyŒski ZğocieŒ 
zğociszek 
oszklydlony 

Zğociszek ŨeŒ-szeŒ prawdziwy ŧeŒ-szeŒ prawdziwy 

Ũmijowiec 
zwyczajny 

ŧmijowiec 
zwyczajny 

Ũycica 
mieszaŒcowa/rajgras 

oldenburski 

Trawy na gruntach 
ornych 

Ũycica 
trwağa/rajgras 

angielski 

Trawy na gruntach 
ornych 

Ũycica wielokwiatowa 
westerwoldzka/rajgras 

holenderski 

Trawy na gruntach 
ornych 

Ũycica 

wielokwiatowa/  
rajgras wğoski 

Trawy na gruntach 
ornych 

Ũyto jare ŧyto jare Ũyto krzyca ŧyto ozime Ũyto ozime ŧyto ozime 

mieszanka 

strŃczkowo-
gorczycowa 

Wyka siewna z 

gorczycŃ sarepskŃ1 

mieszanka 

strŃczkowa 

Ğubin Ũ·ğty z 

seradelŃ1 

mieszanka 

strŃczkowo-
sğonecznikowa 

Peluszka ze 

sğonecznikiem1 

mieszanka 

strŃczkowo-zboŨowa 

Ğubin Ũ·ğty z 

owsem1 

mieszanka 
zboŨowa 

Wyka siewna z 
gorczycŃ sarepskŃ1 

mieszanka zb·Ũ z 

roŜlinami 
strŃczkowymi 

JňczmieŒ jary z 

grochem1 

 

 

1Obszary na kt·rych wysiewa siň mieszankň nasion, do cel·w dywersyfikacji, uznaje siň za obszary objňte jednŃ pojedynczŃ uprawŃ, niezaleŨnie od poszczeg·lnych roŜlin 
zawartych w mieszance. We wniosku o przyznanie pğatnoŜci na rok 2016 nie jest bğňdne zadeklarowanie mieszanki jako -  uprawa mieszana. 
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Tabela 3.  Przykładowa lista gatunków, z których możliwe jest tworzenie mieszanek zaliczanych do obszarów 

proekologicznych (EFA). 

wƻǏƭƛƴȅ ǳǇǊŀǿƴŜ ǇǊȊȅŘŀǘƴŜ ǿ ǳǇǊŀǿƛŜ Ƨŀƪƻ ƳƛťŘȊȅǇƭƻƴȅ 

Lp. Roślina Czas uprawy Grupa uprawna 

1 pszenica zwyczajna jara UR Zbożowe 

2 pszenica zwyczajna ozima UR Zbożowe 

3 pszenżyto jare UR Zbożowe 

4 pszenżyto ozime UR Zbożowe 

5 żyto jare UR Zbożowe 

6 żyto ozime UR Zbożowe 

7 owies UR Zbożowe 

8 jęczmień jary UR Zbożowe 

9 jęczmień ozimy UR Zbożowe 

10 mieszanka zbożowa UR Zbożowe 

11 gorczyca biała, czarna, brązowa UR Oleiste 

12 rzepak jary UR Oleiste 

13 rzepak ozimy UR Oleiste 

14 rzepik UR Oleiste 

15 rzodkiew oleista UR Oleiste 

16 perko (Brachina) UR Pastewne 

17 rzepa pastewna UR Pastewne 

18 słonecznik pastewny UR Pastewne 

19 facelia błękitna UR Miododajne 

20 gryka zwyczajna UR Pozostałe polowe 

21 proso UR Pozostałe polowe 

22 sorgo UR Pozostałe polowe 

23 kukurydza UR Pozostałe polowe 

24 łubin biały UR Bobowate grubonasienne 

25 łubin wąskolistny UR Bobowate grubonasienne 

26 łubin żółty UR Bobowate grubonasienne 

27 groch siewny UR Bobowate grubonasienne 

28 peluszka UR Bobowate grubonasienne 

29 bobik UR Bobowate grubonasienne 

30 seradela uprawna UR Bobowate grubonasienne 

31 soja zwyczajna UR Bobowate grubonasienne 

32 esparceta siewna UW Bobowate drobnonasienne 

33 komonica zwyczajna UW Bobowate drobnonasienne 

34 komonica błotna UW Bobowate drobnonasienne 

35 koniczyna biała UW Bobowate drobnonasienne 

36 koniczyna białoróżowa UW Bobowate drobnonasienne 

37 koniczyna czerwona UW Bobowate drobnonasienne 

38 koniczyna egipska (aleksandryjska) UW Bobowate drobnonasienne 

39 koniczyna krwistoczerwona UR Bobowate drobnonasienne 

40 koniczyna perska UR Bobowate drobnonasienne 

41 lucerna chmielowa (nerkowata) UW Bobowate drobnonasienne 

42 lucerna mieszańcowa UW Bobowate drobnonasienne 

43 lucerna sierpowata UW Bobowate drobnonasienne 

44 lucerna siewna UW Bobowate drobnonasienne 

45 nostrzyk biały UR Bobowate drobnonasienne 

46 nostrzyk żółty (lekarski) UD Bobowate drobnonasienne 

47 przelot pospolity UW Bobowate drobnonasienne 

48 mieszanka traw (mieszanki jedno - i wielogatunkowe) UR Pastewne  

UR – uprawa roczna, UW – uprawa wieloletnia, UD – uprawa dwuletnia 
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Mam nadzieję, że przedstawione w tej broszurze informacje, poszerzają Państwa wiedzę niezbędną do ubiegania 

się o poszczególne płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Jeśli jednak pojawią się jakiekolwiek 

pytania, proszę o kontakt z nami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe 

Adres: Centrala ARiMR, Poleczki 33, 02-822 Warszawa 

Telefon: 0-800 38-00-84, Fax: 22 318-53-30 

E-mail: info@arimr.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: bƛƴƛŜƧǎȊŀ ōǊƻǎȊǳǊŀ Ƴŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴȅ ƛ ƴƛŜ ȊŀǎǘťǇǳƧŜ ǇǊŀǿŀ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎŜƎƻ ǿ 
wȊŜŎȊȅǇƻǎǇƻƭƛǘŜƧ tƻƭǎƪƛŜƧΦ ¢ǊŜǏŏ ōǊƻǎȊǳǊȅ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǇƻŘǎǘŀǿŊ Řƻ ƧŀƪƛŎƘƪƻƭǿƛŜƪ ǊƻǎȊŎȊŜƵ ǇǊŀǿƴȅŎƘΦ LƴŦƻǊƳŀŎƧŜ 
ȊŀǿŀǊǘŜ ǿ ōǊƻǎȊǳǊȊŜ ƳƻƎŊ ǳƭŜŎ ȊƳƛŀƴƛŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ǳǎǘŀƴƻǿƛŜƴƛŀ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ǇǊŀǿŀ ƪǊŀƧƻǿŜƎƻΦ !ƪǘǳŀƭne informacje 
ǎŊ ŘƻǎǘťǇƴŜ ƴŀ ǎǘǊƻƴƛŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘƻǿŜƧ !ƎŜƴŎƧƛ wŜǎǘǊǳƪǘǳǊȅȊŀŎƧƛ ƛ aƻŘŜǊƴƛȊŀŎƧƛ wƻƭƴƛŎǘǿŀΦ 

mailto:info@arimr.gov.pl
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м ƎǊǳŘƴƛŀ ōǊΦ !wƛaw ǊƻȊǇƻŎȊȅƴŀ ǿȅǇƱŀǘť ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŎƘ Ȋŀ Ǌƻƪ нлмсΦ YƻƵŎƻǿȅ ǘŜǊƳƛƴ 
ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇƱŀǘƴƻǏŎƛ ǇǊȊȅǇŀŘŀ ƴŀ ŘȊƛŜƵ ол ŎȊŜǊǿŎŀ нлмт ǊƻƪǳΦ  

YƻƵŎƻǿȅ ǘŜǊƳƛƴ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŀ ƴŀ ƎǊǳƴŎƛŜ ǇƻǇƭƻƴƽǿ 

ǏŎƛŜǊƴƛǎƪƻǿȅŎƘΦ  

YƻƵŎƻǿȅ ǘŜǊƳƛƴ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŀ ƴŀ ƎǊǳƴŎƛŜ ǇƻǇƭƻƴƽǿ  

ozimych - 15.02.2017 r.  

Lipiec 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Listopad 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

tŀȋŘȊƛŜǊƴƛƪ 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

{ƛŜǊǇƛŜƵ 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31   

8 

  

²ǊȊŜǎƛŜƵ 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

YƻƵŎƻǿȅ ǘŜǊƳƛƴ ǎƛŜǿǳ  
ǇƻǇƭƻƴƽǿ ǏŎƛŜǊƴƛǎƪƻǿȅŎƘ. 

 

 

  YƻƵŎƻǿȅ ǘŜǊƳƛƴ ǎƛŜǿǳ  

  ǇƻǇƭƻƴƽǿ ƻȊƛƳȅŎƘ. 

31     

2 

  

 

DǊǳŘȊƛŜƵ 

Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

 

²ŀȍƴŜ Řŀǘȅ w roku 2016 
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Oddziağy Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 

 

5ƻƭƴƻǏƭŊǎƪƛ hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Giełdowa 8 

52-438 Wrocław 
Tel. 71 369 74 00 

Podkarpacki hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
al. Rejtana 36 

35-310 Rzeszów 
Tel. 17 875 60 00 

Kujawsko-Pomorski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Dąbrowskiego 4 

87-100 Toruń 
Tel. 56 619 83 00 

tƻŘƭŀǎƪƛ hŘŘȊƛŀƱ Regionalny 
ul. Nowa 2 

18-400 Łomża 
Tel. 86 215 63 11 

Lubelski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
Elizówka 65 A  

21-003 Ciecierzyn 
Tel. 81 756 88 10 

Pomorski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Kołłątaja 1 
31-332 Gdynia 

Tel. 58 668 60 00 

Lubuski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
al. Zjednoczenia 104 
65-120 Zielona Góra 

Tel. 68 329 27 00 

|ƭŊǎƪƛ hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Sobieskiego 7 

42-200 Częstochowa 
Tel. 34 378 28 00 

_ƽŘȊƪƛ hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
al. Piłsudskiego 84 

92-202 Łódź 
Tel. 41 675 67 00 

|ǿƛťǘƻƪǊȊȅǎƪƛ hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Warszawska 430 

25-414 Kielce 
Tel. 41 349 09 00 

aŀƱƻǇƻƭǎƪƛ hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Lubicz 25 

31-503 Kraków 
Tel. 12 629 80 10 

²ŀǊƳƛƵǎƪƻ-Mazurski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Św. Wojciecha 2 

10-038 Olsztyn 
Tel. 89 521 09 20 

Mazowiecki hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
al. Jana Pawła II 70 
00-175 Warszawa 
Tel 22 536 57 05 

Wielkopolski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Strzeszyńska 36 

60-479 Poznań 
Tel. 61 845 38 33 

Opolski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Wrocławska 170 G 

45-836 Opole 
Tel. 77 401 84 00 

Zachodniopomorski hŘŘȊƛŀƱ wŜƎƛƻƴŀƭƴȅ 
ul. Szafera 10 

71-245 Szczecin 
Tel. 91 469 84 00 

 
 

 


