
Zmiany w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” 
 
25 września 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1775). Zmiany wprowadzone w ww. rozpo-
rządzeniu mają na celu przede wszystkim uproszczenie i uelastycznienie zasad 
wdrażania i realizacji działania. 
 
Najważniejsze wprowadzone zmiany to: 
 Możliwość realizacji jednocześnie więcej niż jednego zobowiązania ekologicz-

nego, z tym że takie same zobowiązania rolnik może realizować jednocześnie 
jeżeli zostały one podjęte w różnych latach (zobowiązania tego samego rodzaju 
będą traktowane, jako oddzielne zobowiązania ekologiczne), bądź gdy konty-
nuuje realizację zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika, 
mimo że zostały podjęte w tym samym roku. 
 

 Ujednolicenie przeliczania zwierząt wymaganych do płatności dla upraw pa-
szowych (pakiety 5 i 11) i trwałe użytki zielone (pakiety 6 i 12). 

 

 Proporcjonalne naliczanie płatności do upraw paszowych w zależności od 
liczby posiadanych zwierząt. Płatność ekologiczna w ramach pakietów 5 i 11 
tzn. do upraw paszowych będzie przyznawana do powierzchni gruntów ornych 
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach 
tych pakietów zgodnie z zasadą proporcjonalności. Rolnikowi zostanie zatem 
przyznana płatność ekologiczna do powierzchni nie większej niż iloraz liczby 
posiadanych przez rolnika zwierząt przeliczonych na DJP i współczynnika 0,3.  

 

 W rozporządzeniu ustalono okres przetrzymywania zwierząt w gospodar-
stwach realizujących działanie „Rolnictwo ekologiczne. Dla zwierząt gatunków 
podlegających obowiązkowi identyfikacji i rejestracji tj. bydło, owce, kozy, świ-
nie i konie będzie obowiązywał ten sam okres referencyjny ich przetrzymywa-
nia w gospodarstwie, niezależnie od tego czy rolnik ubiega się o płatność w ra-
mach pakietów 5 i 11 czy w ramach pakietów 6 i 12. Tym samym, na potrzeby 
przyznawania płatności ekologicznej w ramach ww. pakietów, okresem refe-
rencyjnym utrzymywania w gospodarstwie bydła, owiec, kóz i koni będzie 
okres od dnia 15 marca do dnia 30 września roku złożenia wniosku o płatność 



ekologiczną, a w przypadku świń, ze względu na charakter hodowli tych zwie-
rząt, okresem referencyjnym będzie okres od dnia 16 października roku po-
przedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do 
dnia 15 października w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. 

 

 W ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” rolnik będzie mógł otrzymać płat-
ność również do gruntów, na których uprawiane są konopie włókniste. Płat-
ność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi 
włóknistych będzie mogła być przyznana, jeżeli rolnik w tym samym roku i do 
tych samych gruntów będzie się ubiegał o przyznanie płatności bezpośredniej 
do uprawy konopi i jeżeli spełni warunki przyznania tej płatności. Ponadto, 
płatność ekologiczna do gruntu z uprawą konopi włóknistych będzie przyzna-
wana tylko wtedy, kiedy uprawa ta będzie prowadzona w celu uzyskania na-
sion, liści lub kwiatostanów. Tym samym płatność ekologiczna nie będzie przy-
znana, jeśli uprawa ta prowadzona jest w celu wykorzystania słomy (np. na 
włókna konopne). 

 
Ponadto określono okres czasu kiedy wytworzenie produktów rolnictwa eko-
logicznego nie jest wymagane dla nowonasadzonych plantacji upraw sadowni-
czych: 
a) jeden rok od ich nasadzenia- dla maliny, truskawki, poziomki i borówki brusz-

nicy, 
b) trzy lata od ich nasadzenia – dla gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika 

zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabł-
kowatej i róży pomarszczonej, 

c) dwa lata od ich nasadzenia – dla pozostałych drzew i krzewów innych niż wy-
mienione w punktach a i b. 

 
Wprowadzono również obowiązku dostarczenia do ARiMR do dnia 15 lipca roku, 
w którym zostało podjęte zobowiązanie, kopii stron planu działalności ekologicz-
nej z wykazem działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie oraz 
lat realizacji poszczególnych zobowiązań. 
 
Link do rozporządzenia:  
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1775/1 
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