
Materiały opracowano w ramach zadania pt. „Szkolenie dla hodowców i producentów bydła”  
finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 

EKOSCHEMATY ROŚLINNE 

1. Obszary z roślinami miododajnymi 

Wymagania: Utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z 

co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy. 

Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do dnia 31 sierpnia. 

Zakaz stosowania środków ochrony roślin. 

Szacowana stawka: 269,21 Euro/ha (stawka minimalna: 188,44 Euro/ha) 

 

2. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych 

Płatność do trwałych użytków zielonych (TUZ) lub obszarów przyrodniczych objętych realizacją 

odpowiedniego wariantu rolno-środowiskowo-klimatycznego lub praktyki 1 rolnictwa węglowego lub 

interwencją rolnictwo ekologiczne w przypadku wystąpienia zalania lub podtopienia, w okresie między 

1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 następujących po sobie dni. 

Szacowana stawka: 63,15 Euro/ha (stawka minimalna: 44,20 Euro/ha) 

 

3. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin 

Wymagania: Posiadanie w danym roku certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin. 

Zachowanie w danym roku kalendarzowym, wszystkich posiadanych w gospodarstwie trwałych 

użytków zielonych. 

Szacowana stawka: 306,74 Euro/ha (stawka minimalna: 214,72 Euro/ha) 

 

4. Biologiczna ochrona upraw 

Wymagania: Zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy 

użyciu preparatów mikrobiologicznych zgodnie z etykietą. 

Szacowana stawka: 89,89 Euro/ha (stawka minimalna: 62,92 Euro/ha) 

 

5. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi 

Ekoschemat złożony z 8 praktyk wycenianych w systemie punktowym. 

- Ekoschemat rolnictwo węglowe mogą realizować tylko te gospodarstwa, które spełnią warunek 

uzyskania minimalnej liczby punktów. 

- Minimalna liczba punktów = powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa ÷0,8  

(np. 10 ha ÷0,8=12,5punktów) 

- Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowi suma punktów uzyskana w ramach 

ekoschematu , uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, 

na której będą realizowane. 
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- Wartość 1 pkt = 22,47 Euro (ok. 100 zł) 

 

Praktyki w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe” 

1. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – 5 pkt. 

- Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi 0,3 2,0 DJP/ha TUZ (wszystkich TUZ w 

gospodarstwie) w okresie wegetacyjnym 

- Zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu 

- Płatność tylko do TUZ położonych poza obszarami Natura 2000. 

 

2. Międzyplony ozime / wsiewki śródplonowe – 5 pkt. 

Międzyplony ozime 

- Mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin, wysiane w terminie do 1 października i 

utrzymane do 15 lutego następnego roku. 

- Dopuszczone mulczowanie międzyplonu po 15 listopada. 

- Zakaz stosowania środków ochrony roślin na międzyplonach przez okres ich utrzymania. 

Wsiewki śródplonowe 

- Wsiewki roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z udziałem roślin bobowatych 

drobnonasiennych w uprawę główną. 

- Zakaz stosowania środków ochrony roślin od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 

tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. 

 

3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia 

a) wariant podstawowy – 1 pkt. 

Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków 

zielonych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego 

dawki składników pokarmowych (N, P, K, Mg oraz potrzeby wapnowania). 

b) Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant z wapnowaniem  – 3 pkt. 

Wariant z wapnowaniem, który obejmuje opisany wyżej zakres podstawowy rozszerzony o 

zastosowanie wapnowania, które przysługuje do powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH poniżej 

lub równej 5,5, na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania do 

poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata. 

 

4. Zróżnicowana struktura upraw – 3 pkt. 

Uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym: 



Materiały opracowano w ramach zadania pt. „Szkolenie dla hodowców i producentów bydła”  
finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 

- udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy, nie 

może być mniejszy niż 10%, 

- co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny 

wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) 

- udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, 

- udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 

30%. 

 

5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 2 pkt. 

- Wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie 

ornym. 

- Potwierdzenie realizacji tej praktyki za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu 

aplikacji udostępnionej przez ARiMR. 

 

6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 3 pkt. 

Stosowanie określonej ilości płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na 

gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. 

 

7. Uproszczone systemy uprawy – 4 pkt. 

- Na gruntach ornych uprawa roślin prowadzona jest w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub 

uprawy pasowej (strip till), przy czym zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy 

płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych. 

- Po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych (mulcz) 

- Praktyka nie obejmuje uprawy zerowej. 

 

8. Wymieszanie słomy z glebą – 2 pkt. 

Rozdrobnienie i wymieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoranie po zbiorze plonu głównego na 

gruntach ornych. 
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Legenda: 

T - tak, można łączyć interwencje na jednej działce rolnej, T* - tak, można łączyć interwencje na jednej działce, lecz nie mogą stanowić jednej z trzech (w przypadku 

ekoschematu Zróżnicowana struktura upraw) wymaganych upraw. 

N - nie ma możliwości ubiegania się o te interwencje w odniesieniu do jednej działki rolnej, W - uczestnictwo w interwencji stanowi warunek ubiegania się o ekoschemat 

Retencjonowanie wody na TUZ 
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1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000. 

Celem tej interwencji jest utrzymanie, zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego 

stanu ochrony na obszarach Natura 2000: 

- cennych siedlisk przyrodniczych (tj. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i 

słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska), 

- siedlisk lęgowych ptaków (tj. rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, dubelta, kulika wielkiego, 

wodniczki, derkacza), 

których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej. 

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z 

ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności: 

- stosowanie odpowiedniej liczby pokosów, 

- ekstensywny wypas zwierząt, 

- dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody. 

Zobowiązania podejmowane są przez beneficjentów na okres 5 lat.  
 

Interwencja wdrażana jest poprzez szereg wariantów dedykowanych odpowiednim siedliskom lub 

gatunkom: 

1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 

3. Murawy 

4. Półnaturalne łąki wilgotne 

5. Półnaturalne łąki świeże 

6. Torfowiska 

7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, 

czajka) 

8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego 

9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki 

10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza 

 

Wymogi przekrojowe dla wszystkich wariantów siedliskowych i ornitologicznych: 

1) obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej; 

2) obowiązek posiadania dokumentacji przyrodniczej, stanowiącej identyfikację siedliska, 

sporządzonej przez eksperta przyrodniczego (jeśli siedlisko jest niezidentyfikowane); 
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3) zakaz: stosowania komunalnych osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz mechanicznego 

niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania; 

4) zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia 

niepożądanych gatunków roślin (w szczególności – inwazyjnych) z zastosowaniem odpowiedniego 

sprzętu (np. mazaczy herbicydowych); 

5) zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu. 

6) w przypadku występowania gatunków niepożądanych (określonych w dokumentach krajowych) 

wymogi poszczególnych wariantów dotyczące: terminów i częstotliwości koszenia, obowiązku 

pozostawiana części działki rolnej nieskoszonej oraz terminów i intensywności wypasu mogą być 

zmienione przez eksperta przyrodniczego w celu eliminacji lub ograniczenia występowania tych 

gatunków. Zmiana ww. wymogów powinna być szczegółowo uzasadniona. Szczegóły dotyczące 

powyższych okoliczności oraz zakres możliwych zmian wymogów będą określone w dokumentach 

krajowych; 

7) w przypadku użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego (dotyczy 

niedojadów): zebranie i usunięcie skoszonej lub wyciętej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki 

rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy 

w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie 

później niż do 1 marca kolejnego roku; 

8) zakaz tworzenia nowych, rozbudowy, przebudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji 

wodnych, z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z 

utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, a w przypadku wariantów 

ornitologicznych nie wpłyną również na obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie lęgowym 

ptaków, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone i szczegółowo określone przez eksperta 

przyrodniczego. 

 

Wymogi przekrojowe dla wszystkich wariantów siedliskowych: 

1) zakaz włókowania w okresie od: 

a) 1 kwietnia do 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.); 

b) 15 kwietnia do 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.); 

2) zakaz: wałowania. 

Stawka płatności:  

- Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 1568 zł/ha  

- Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla- 1452 zł/ha  

- Murawy - 1612 zł/ha  

- Półnaturalne łąki wilgotne – 1115 zł/ha  

- Półnaturalne łąki świeże - 1497 zł/ha  

- Torfowiska – 912 zł/ha (wymogi kluczowe), - 1536 (wymogi kluczowe i uzupełniające),  
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- Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i 

czajka) -1055 zł/ha  

- Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego – 1347 zł/ha  

- Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – 1555 zł/ha  

- Ochrona siedlisk lęgowych derkacza – 1055 zł/ha  

 

2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 

Mając na uwadze, że obszary mające wysoką wartość przyrodniczą znajdują się w również poza 

obszarami Natura 2000, wskazane jest wdrażanie interwencji poza tymi obszarami na terenie całego 

kraju. 

Celem tej interwencji jest utrzymanie, zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego 

stanu ochrony poza obszarami Natura 2000: 

- cennych siedlisk przyrodniczych (tj. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i 

słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska), 

- siedlisk lęgowych ptaków (tj. rycyka, kszyka, kwawodzioba, czajki, dubelta, kulika wielkiego, 

wodniczki, derkacza), których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej. 

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z 

ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności: 

- stosowanie odpowiedniej liczby pokosów, 

- ekstensywny wypas zwierząt, 

- dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody. 

Zobowiązania podejmowane są przez beneficjentów na okres 5 lat. 

 

Interwencja wdrażana jest poprzez szereg wariantów dedykowanych odpowiednim 

siedliskom/gatunkom: 

1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 

3. Murawy 

4. Półnaturalne łąki wilgotne 

5. Półnaturalne łąki świeże 

6. Torfowiska 

7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, 

czajka) 

8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego 
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9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki 

10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza 

 

Wymogi przekrojowe dla wszystkich wariantów siedliskowych i ornitologicznych: 

1) obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej; 

2) obowiązek posiadania dokumentacji przyrodniczej, stanowiącej identyfikację siedliska, 

sporządzonej przez eksperta przyrodniczego (jeśli siedlisko jest niezidentyfikowane); 

3) zakaz: stosowania komunalnych osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz mechanicznego 

niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania; 

4) zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia 

niepożądanych gatunków roślin (w szczególności – inwazyjnych) z zastosowaniem odpowiedniego 

sprzętu (np. mazaczy herbicydowych); 

5) zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu. 

6) w przypadku występowania gatunków niepożądanych (określonych w dokumentach krajowych) 

wymogi poszczególnych wariantów dotyczące: terminów i częstotliwości koszenia, obowiązku 

pozostawiana części działki rolnej nieskoszonej oraz terminów i intensywności wypasu mogą być 

zmienione przez eksperta przyrodniczego w celu eliminacji lub ograniczenia występowania tych 

gatunków. Zmiana ww. wymogów powinna być szczegółowo uzasadniona. Szczegóły dotyczące 

powyższych okoliczności oraz zakres możliwych zmian wymogów będą określone w dokumentach 

krajowych; 

7) w przypadku użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego (dotyczy 

niedojadów): zebranie i usunięcie skoszonej lub wyciętej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki 

rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy 

w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie 

później niż do 1 marca kolejnego roku; 

8) zakaz tworzenia nowych, rozbudowy, przebudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji 

wodnych, z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z 

utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, a w przypadku wariantów 

ornitologicznych nie wpłyną również na obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie lęgowym 

ptaków, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone i szczegółowo określone przez eksperta 

przyrodniczego. 

 

Wymogi przekrojowe dla wszystkich wariantów siedliskowych: 

1) zakaz włókowania w okresie od: 

a) 1 kwietnia do 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.); 

b) 15 kwietnia do 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.); 

2) zakaz: wałowania. 
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Stawka płatności:  

- Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 1568 zł/ha  

- Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla- 1452 zł/ha  

- Murawy- 1612 zł/ha  

- Półnaturalne łąki wilgotne – 1115 zł/ha  

- Półnaturalne łąki świeże- 1497 zł/ha  

- Torfowiska – 912 zł/ha (wymogi kluczowe) - 1536 (wymogi kluczowe i uzupełniające),  

- Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i 

czajka) - 1055zł/ha  

- Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego - 1347zł/ha 

- Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – 1555 zł/ha ·Ochrona siedlisk lęgowych derkacza - 1055zł/ha 

W ramach interwencji obowiązuje mechanizm degresywności. Płatność rolno-środowiskowo-

klimatyczna za zobowiązanie oparte na zarządzaniu (management based) jest przyznawana w 

wysokości:  

100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;  

75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;  

60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha. 

 

3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 

Celem tej interwencji jest ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych, aby 

zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk bądź przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa, a tym samym zapewnić 

dogodne warunki bytowania dla wielu cennych siedlisk i gatunków, których występowanie jest 

uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej. 

Pomoc jest przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarach Natura 

2000, na których prowadzone jest ekstensywne użytkowanie rolnicze łąk i pastwisk. 

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji wymogów związanych z 

ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu, obejmujących w szczególności:  

- stosowanie odpowiedniej liczby pokosów,  

- ekstensywny wypas zwierząt,  

- dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody.  

W przypadku tej interwencji nie jest wymagany udział eksperta przyrodniczego. 

Zobowiązania podejmowane są przez beneficjentów na okres 5 lat. 

Interwencję będzie można realizować jedynie na trwałych użytkach zielonych położonych na obszarach 

Natura 2000, na których nie występują przedmioty ochrony wspierane w interwencji 8.1. dedykowanej 
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konkretnym siedliskom/gatunkom ptaków (priorytetyzacja interwencji ukierunkowanej na 

siedliska/gatunki). 

 

Wymogi przekrojowe dla wszystkich typów użytkowania: 

1) obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej; 

2) zakaz: wałowania, stosowania komunalnych osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz 

mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania; 

3) zakaz włókowania w okresie od: 

a) 1 kwietnia do 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.); 

b) 15 kwietnia do 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.); 

4) zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia 

niepożądanych gatunków roślin (w szczególności – inwazyjnych) z zastosowaniem odpowiedniego 

sprzętu (np. mazaczy herbicydowych); 

5) w przypadku użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego (dotyczy 

niedojadów): zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej 

biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub 

ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy pryzmy, w 

tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do 1 

marca kolejnego roku; 

6) zakaz tworzenia nowych, rozbudowy, przebudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji 

wodnych, z wyjątkiem przypadków dotyczących dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z 

poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone 

przez doradcę rolnośrodowiskowego; 

7) zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu; 

8) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok. 

Płatność roczna w formie zryczałtowanej - według stawki wyliczonej na podstawie utraconych 

dochodów i dodatkowych kosztów, przyznawana do powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem. 

Stawka płatności - 836 zł/ha. 

 

4. Rolnictwo ekologiczne 

Rolnictwo ekologiczne to prowadzenie produkcji rolniczej w sposób łączący najkorzystniejsze dla 

środowiska praktyki, ochronę zasobów naturalnych, wysoki stopień różnorodności biologicznej, 

stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Oferuje ono konsumentom 

wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. 

Wsparciem w ramach interwencji objęte są powierzchnie w ramach następujących grup upraw: 

rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, 

paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. 
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Ponadto, małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi o powierzchni UR nie większej niż 10 ha mogą 

otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach - płatność do hektara w 

jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw. 

W ramach interwencji rolnicy mogą również otrzymać do każdego hektara zgłoszonego do płatności 

ekologicznych dodatkową premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej 

(zarówno w przypadku płatności ekologicznych do powierzchni ww. grup upraw, jak i w przypadku 

małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi). 

Zobowiązania w ramach interwencji – Rolnictwo ekologiczne obejmują okres 5 lat. 

Płatności ekologiczne w okresie konwersji, w ramach 5-letniego zobowiązania, przysługują nie dłużej 

niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania. 

 

Opis wymagań w ramach zobowiązań objętych interwencją 

Wymagania w ramach interwencji: 

- Obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru. 

- Uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych. 

- Posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do 

trwałych użytków zielonych. 

- Posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie 

zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej. 

- Zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami 

ekologicznymi w przypadku TUZ innych niż cenne przyrodniczo). 

- Posiadanie planu działalności ekologicznej. 

- W przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw 

jagodowych: 

a) Uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania 

- potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej 

jakości. 

b) Utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%. 

c) Coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych. 

 

Opis warunków kwalifikowalności/specyficznych warunków kwalifikowalności 

- Beneficjent posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o 

powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha. 

- Obszar kwalifikowany – użytki rolne (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe-sadownicze). 

- Działka deklarowana do wsparcia o minimalnej powierzchni 0,1 ha. 
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- Prowadzenie ekologicznej produkcji rolnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. 

 

Szacowane stawki płatności w przypadku: poszczególnych grup upraw: 

- Upraw rolniczych: 1 697 zł/ha - w okresie konwersji; 1 571 zł/ha - po okresie konwersji  

- Upraw warzywnych: 3 021 zł/ha - w okresie konwersji; 2 391 zł/ha - po okresie konwersji  

- Upraw zielarskich: 1 856 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji  

- Podstawowych upraw sadowniczych: 3 105 zł/ha - w okresie konwersji; 1 961 zł/ha - po okresie 

konwersji  

- Upraw jagodowych: 2 495 zł/ha – w okresie konwersji; 2 213 zł/ha - po okresie konwersji  

- Ekstensywnych upraw sadowniczych: 1 326 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji 

- Upraw paszowych na gruntach ornych: 1 638 zł/ha - w okresie konwersji; 1 504 zł/ha - po okresie 

konwersji  

- Trwałych użytków zielonych: 1 043 zł/ha - w okresie konwersji/po okresie konwersji innych płatności 

niż do grup upraw:  

- Małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi - 1 640 zł/ha  

- Premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą - 573 zł/ha 

Degresywność płatności Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:  

- 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;  

- 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;  

- 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha. 

 

 


