Działanie
ROLNICTWO EKOLOGICZNE

WYMOGI I ZASADY REALIZACJI

Działanie Rolnictwo ekologiczne jest
działaniem wieloletnim - rolnik
podejmuje zobowiązanie
do prowadzenia określonej produkcji
ekologicznej na zadeklarowanej
powierzchni i przestrzega warunków
i wymogów przez okres 5 lat.
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Zasady systemu rolnictwa ekologicznego są
ustanowione na poziomie przepisów unijnych.
Określono w nich m.in. jakimi metodami
wytwarzany może być produkt ekologiczny oraz
jak ten produkt powinien być oznaczony, aby
zapewnić jego rozpoznawalność.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko
produkty certyfikowane (tj. objęte systemem
rolnictwa ekologicznego) mogą być sprzedawane
jako ekologiczne.
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Grunty, na których będzie prowadzona produkcja
ekologiczna muszą przejść okres przestawiania
(konwersji), który trwa do 3 lat.
Przestawianie na ekologiczny system gospodarowania
najlepiej rozpocząć od przygotowania nawozów
i zaplanowania płodozmianu.
Wprowadzenie wielostronnego płodozmianu, a także
wykonanie zabiegów mechanicznych w terminach
uwzględniających fazę rozwojową roślin uprawnych
i chwastów wpływa na ograniczenie zachwaszczenia upraw.

W gospodarstwie ekologicznym szczególnie ważna jest
prawidłowa uprawa gleby z zastosowaniem odpowiednich
maszyn i narzędzi.
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WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO DZIAŁANIA
Rolnik może przystąpić do działania Rolnictwo ekologiczne,
jeżeli:
• posiada na terytorium Polski gospodarstwo rolne
o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,
• ma numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności,

• jednostka certyfikująca wydała mu certyfikat potwierdzający,
że prowadzi on produkcję rolniczą w sposób ekologiczny lub
też jest w trakcie konwersji, tj. przestawiania produkcji na
metody ekologiczne.
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W przypadku upraw rolniczych, zielarskich,
jagodowych, sadowniczych i warzywnych, rolnik
musi wykazać w dokumentach prowadzonych
zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym
przeznaczenie części zbiorów do sprzedaży,
przetwórstwa lub do przekazania do innych
gospodarstw (ta zasada nie dotyczy
nowonasadzonych plantacji jagodowych
i sadowniczych w pierwszych latach od ich
nasadzenia).

W przypadku płatności do upraw z przeznaczeniem
na paszę dla zwierząt lub do trwałych użytków
zielonych, należy posiadać zwierzęta gospodarskie,
które korzystać będą z wyprodukowanych pasz.
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Płatność ekologiczna jest przyznawana do danego
gruntu tylko w ramach jednego zobowiązania
ekologicznego - nie można na jednej działce rolnej
realizować kilku zobowiązań ekologicznych.
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W Polsce, w ramach działania Rolnictwo ekologiczne
rolnik może podjąć zobowiązania w zakresie:
1. Upraw na gruntach ornych: rolniczych, warzywnych,
zielarskich, paszowych i jagodowych,
2. Upraw sadowniczych,

3. Trwałych użytków zielonych.
Działanie Rolnictwo ekologiczne realizowane jest w ramach
pakietów/wariantów, z których każdy dostępny jest w opcji:
„w okresie konwersji” i „po okresie konwersji”.
W ramach każdego z pakietów/wariantów określona została
roczna stawka płatności do jednostki powierzchni,
tj. do 1 ha.
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Każdy rolnik chcący otrzymywać płatności
ekologiczne zobowiązany jest do spełniania
następujących wymogów wspólnych dla całego
działania:
• musi posiadać tzw. plan działalności ekologicznej,
• musi prowadzić rejestr działalności ekologicznej,
• nie może przekształcać występujących
w gospodarstwie trwałych użytków zielonych,
• musi zachowywać w swoim gospodarstwie
elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane
rolniczo, które stanowią ostoje przyrody.
Ponadto, musi przestrzegać innych wymogów
określonych dla poszczególnych pakietów.

Nieprzestrzeganie ww. wymogów powoduje
zastosowanie sankcji, czyli zmniejszenie
przysługującej płatności ekologicznej.
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PLAN DZIAŁALNOŚCI
Aby przystąpić do działania Rolnictwo ekologiczne rolnik
musi opracować, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego,
plan działalności ekologicznej. Plan obejmuje cały okres
zobowiązania ekologicznego, czyli 5 lat.

Plan działalności ekologicznej zawiera opis
gospodarstwa i określa, jakie pakiety (warianty)
działania Rolnictwo ekologiczne rolnik będzie
realizował oraz jak zaplanował on swoją produkcję.
W planie wpisuje się np. informacje dotyczące
płodozmianu, sposobu wypasu zwierząt
i przeznaczenia zbioru.
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REJESTR DZIAŁALNOŚCI

Rejestr działalności ekologicznej
pełni rolę dziennika, w którym
rolnik zapisuje, jakie zabiegi
agrotechniczne wykonuje na
poszczególnych działkach
rolnych zadeklarowanych do
płatności ekologicznej podczas
trwania całego zobowiązania
ekologicznego. Rolnik zapisuje
w nim również rodzaj i ilość
zastosowanych nawozów
i środków ochrony roślin. Określa
też miejsce i termin wypasu
zwierząt.
11

MAKSYMALNIE 3 ZOBOWIAZANIA???
NIEKONIECZNIE!
Od 2018 r. rolnik może, nie tylko jak dotychczas, realizować
trzy różnego rodzaju zobowiązania ekologiczne, ale także
kilka zobowiązań takiego samego rodzaju np. dwa
zobowiązania w sadach i trzy zobowiązania na gruntach
ornych. Ważne jest jednak to, że zobowiązania takiego
samego rodzaju np. dwa zobowiązania w sadach nie mogą
być podjęte w tym samym roku.
Zobowiązania takiego samego rodzaju rozpoczęte w tym
samym roku rolnik może realizować jedynie wówczas kiedy
przejmie takie zobowiązanie od innego rolnika.
Niezależnie od tego, kiedy rolnik rozpocznie pierwsze
zobowiązanie ekologiczne, może w każdym następnym roku
– rozpocząć nowe zobowiązanie ekologiczne – takiego
samego rodzaju jak jest już przez niego realizowane lub
innego rodzaju.
Możliwość realizacji zobowiązań ekologicznych takiego
samego rodzaju dotyczy również rolników, którzy rozpoczęli
realizację działania Rolnictwo ekologiczne przed 2018 r.
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Rolnik realizuje każde zobowiązanie ekologiczne, w tym też
takiego samego rodzaju, jako niezależne zobowiązania
– dla każdego z tych zobowiązań oddzielnie spełnione muszą
być warunki i wymogi działania.
Rolnik w swoim gospodarstwie może realizować zobowiązania
ekologiczne, także takiego samego rodzaju, które zakończą się
w różnych latach.

Nie można zmniejszyć, ani zwiększyć powierzchni gruntów,
na których realizuje to zobowiązanie, ani też realizować go
w innym miejscu.
W przypadku realizacji zobowiązania na gruntach ornych,
rolnik może z roku na rok zmieniać pakiety i uprawiane
rośliny - np. na działce, gdzie w roku poprzednim uprawiał
warzywa (pakiet 8.) zasiać zboże (pakiet 7.).
Zasada ta nie dotyczy upraw dwuletnich, w przypadku
których zmiana jest dopuszczalna po upływie dwóch lat
uprawy takich roślin.
13

WNIOSEK I PŁATNOŚĆ
Rolnik składa wniosek o płatność
w każdym roku realizacji
zobowiązania, tj. przez 5 kolejnych
lat, w terminie od dnia 15 marca do
dnia 15 maja. Można też złożyć
wniosek o płatność za dany rok
po dniu 15 maja, ale nie później niż
25 dni od tego dnia - wtedy jednak
przysługująca płatność ekologiczna
pomniejszona zostanie o 1% za
każdy dzień opóźnienia.
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Minimalna powierzchnia działki, do
której przyznawana jest płatność
ekologiczna to 0,1 ha. Brak jest
górnego limitu powierzchni.

Jednak w ramach działania
Rolnictwo ekologiczne
obowiązuje tzw.
degresywność płatności.

Pełne stawki płatności (100%) są wypłacane do 50 ha powierzchni
objętej działaniem Rolnictwo ekologiczne.
Jeśli gospodarstwo realizuje to działanie na powierzchni większej niż
50 ha, ale mniejszej niż 100 ha – pomoc do pierwszych 50 ha
powierzchni objętej działaniem Rolnictwo ekologiczne wypłaca się wg
stawki 100%, a do pozostałej powierzchni wg stawki obniżonej do 75%.
Jeśli natomiast gospodarstwo realizuje działanie na powierzchni
większej niż 100 ha - pomoc do pierwszych 50 ha powierzchni objętej
działaniem Rolnictwo ekologiczne wypłaca się wg stawki 100%,
natomiast pomoc do kolejnych 50 ha powierzchni objętej działaniem
Rolnictwo ekologiczne wypłaca się wg stawki 75%, a pomoc do
pozostałej powierzchni (tj. ponad 100 ha) wypłaca się wg stawki
obniżonej do 60%.
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W Polsce, na podstawie przepisów ustawy
o rolnictwie ekologicznym, kontrolą
i certyfikacją systemu produkcji zajmuje
się obecnie 11, upoważnionych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i posiadających akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji, jednostek
certyfikujących.
Ich wykaz znajduje się na stronie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://bip.minrol.gov.pl/InformacjeBranzowe/Produkcja-Roslinna/RolnictwoEkologiczne/Jednostki-Certyfikujace
Producent rolny zamierzający przestawić swoje gospodarstwo na
rolnictwo ekologiczne zgłasza je do jednej z upoważnionych
jednostek certyfikujących poprzez wypełnienie formularza
udostępnionego na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych. Od tego momentu poddaje się
systemowi kontroli ustanowionemu dla rolnictwa ekologicznego i jest
corocznie kontrolowany przez inspektorów jednostki certyfikującej.
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Jednostki certyfikujące kontrolują każdego
roku wszystkie gospodarstwa korzystające
z płatności ekologicznych. Kontrola
potwierdza zgodność prowadzonej
produkcji z przepisami dotyczącymi
rolnictwa ekologicznego, zarówno
w okresie konwersji, jak i po okresie
konwersji. Na tej podstawie gospodarstwa
otrzymują certyfikaty i są umieszczane
w wykazie producentów ekologicznych.
Tylko takie gospodarstwa
mogą uzyskać wsparcie w ramach
działania Rolnictwo ekologiczne.

Rolnik realizujący działanie Rolnictwo ekologiczne podlega
kontroli ARiMR jako podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie
tego działania. Wszyscy rolnicy realizujący to działanie podlegają
corocznej kontroli administracyjnej (100% wniosków złożonych
przez rolników). Natomiast kontrola na miejscu, czyli wizytacja
w gospodarstwie i na gruntach rolnika dotyczy 5% gospodarstw
realizujących to działanie. Z każdej kontroli na miejscu
sporządzany jest raport.
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ZOBOWIĄZANIE NA GRUNTACH ORNYCH
W ramach zobowiązania na gruntach ornych rolnik, prowadzi
w określony sposób na gruntach ornych różnego rodzaju
uprawy (pogrupowane w pakiety/warianty), które zgłasza do
płatności. Mogą to być zarówno uprawy rolnicze, jak i warzywa,
zioła lub uprawy jagodowe. Płatnością ekologiczną objęte mogą
być również uprawy z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt.
Gatunki roślin objęte płatnością ekologiczną w ramach
poszczególnych pakietów/wariantów zostały wskazane
w rozporządzeniu ekologicznym.
Wielkość (obszar) i miejsce
zobowiązania ekologicznego,
są niezmienne przez okres
5 lat zobowiązania.
Rolnik może na danej działce rolnej zmieniać w kolejnych
latach uprawiane rośliny w ramach poszczególnych pakietów
i między pakietami, np. uprawy rolnicze na warzywa, czy zioła,
itd. oraz zmieniać ich miejsce uprawy w ramach obszaru
objętego tym zobowiązaniem.
W przypadku uprawy rośliny dwuletniej zmiana uprawianej
rośliny lub miejsca tej uprawy jest możliwa dopiero po upływie
dwóch lat uprawy tej rośliny.
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POSIADANIE ZWIERZĄT
Płatność ekologiczna do upraw paszowych jest przyznawana, jeżeli
rolnik posiada zwierzęta, gdyż uznaje się, że wyprodukowane
rośliny będą stanowiły paszę dla tych zwierząt.
Od 2018 r. płatność ekologiczna do upraw paszowych jest
przyznawana do takiej powierzchni gruntów na jaką „wystarczy”
rolnikowi zwierząt: bydła, danieli, gęsi, indyków, jeleni, kaczek, koni,
owiec, kóz, królików, kur, perlic lub świń utrzymywanych
w gospodarstwie w określonym w rozporządzeniu ekologicznym
okresie referencyjnym.
Powierzchnię, do jakiej przysługuje płatność ekologiczna w ramach
pakietów paszowych ustala się jako iloraz liczby zwierząt
utrzymywanych przez rolnika, przeliczonych na DJP (duże jednostki
przeliczeniowe), zgodnie z przepisami rozporządzenia
ekologicznego (stan średniookresowy) i współczynnika 0,5.
Do wyliczenia liczby posiadanych zwierząt brane będą pod uwagę
bydło, owce, kozy i konie utrzymywane w gospodarstwie od dnia
15 marca do dnia 30 września roku, w którym złożony został
wniosek o płatność ekologiczną oraz świnie utrzymywane w
gospodarstwie od dnia 16 października roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia
15 października w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.
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POSIADANIE ZWIERZĄT cd.
Natomiast, w przypadku innych niż ww. gatunki – obowiązuje
przy wyliczeniach stan średniookresowy zwierząt w okresie od
kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w
roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie płatności
ekologicznej do kontroli przeprowadzonej w roku złożenia
takiego wniosku.
W przypadku, gdy do części gruntów zadeklarowanych
w pierwszym wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,
nie została przyznana rolnikowi płatność ze względu na to,
że do tej powierzchni “nie wystarczyło” zwierząt, grunty te są
również objęte zobowiązaniem ekologicznym, ale niepłatnym.
Dzięki temu, do tych powierzchni w kolejnych latach będzie
mogła być przyznana płatność ekologiczna.

Płatność ekologiczną w ramach upraw paszowych bez
spełniania warunku posiadania zwierząt oraz w ramach upraw
rolniczych - bez spełnienia warunku wytworzenia produktu
można otrzymać również w przypadku przeznaczenia
w danym roku danej uprawy na tzw. zielony nawóz.
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W danym roku na zielony nawóz wykorzystane mogą być rośliny:
• bobowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki
(pakiet 5. i 11.),
• bobowate grubonasienne, gorczyca biała oraz gryka zwyczajna
(pakiet 1. i 7.).
Na zielony nawóz w drugim roku uprawy wykorzystane mogą być też
rośliny wieloletnie, tj. rośliny wieloletnie bobowate drobnonasienne,
wieloletnie trawy lub ich mieszanki (pakiet 5. i 11.).
Wtedy jednak w pierwszym roku ich uprawy należy dokonać koszenia
i zebrania skoszonej biomasy.
Przy uprawie roślin na zielony nawóz nie jest wymagane spełnienie
warunku wytworzenia produktu lub posiadania zwierząt ani wymogu
dotyczącego odpowiedniego przeznaczenia zbioru.
W ciągu całego 5-letniego zobowiązania ekologicznego, na danej
działce rolnej, na nawóz zielony rośliny mogą być wykorzystane tylko
raz!

Powierzchnia uprawy roślin na zielony nawóz w danym roku
nie może być większa niż 25% wszystkich gruntów objętych
zobowiązaniem ekologicznym na gruntach ornych.
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Rolnik, ubiegając się o płatność ekologiczną do
gruntów ornych, we wniosku deklaruje działki rolne
i wskazuje realizowane na tych działkach pakiety,
bez określania gatunków uprawianych roślin.
Jednak, w przypadku uprawy:
• roślin na materiał siewny,
• roślin z przeznaczeniem na zielony nawóz,
• roślin dwuletnich,
• mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek
wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi,
konieczne jest wskazanie we wniosku tych upraw.
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ZOBOWIĄZANIE W SADACH
Aby uzyskać płatność ekologiczną do ekologicznych sadów
rolnik musi wytwarzać produkty rolnictwa ekologicznego.
W przypadku uprawy drzew owocowych, po upływie
pięcioletniego okresu zobowiązania rolnik musi nadal, przez
dwa lata, utrzymywać swój sad (niekoniecznie w systemie
rolnictwa ekologicznego), zachowując wymóg minimalnej
obsady drzew.
W przypadku sadów mających nie mniej niż 12 lat (tj. takich,
w których co najmniej 90% stanowią drzewa uprawiane nie
krócej niż 12 lat) - minimalna obsada wynosi 125 drzew na
hektar.
Nie przyznaje się płatności do sadów prowadzonych jako
uprawa jednorzędowa.
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Rolnik w ramach zobowiązania w sadach zobowiązany
jest przeznaczyć odpowiednio co najmniej 30% zbioru ze
swojego sadu do przetwórstwa, sprzedaży lub do
przekazania do innych gospodarstw. Odpowiednie
przeznaczenie zbioru jest dokumentowane przez rolnika
w rejestrach prowadzonych w gospodarstwie zgodnie
z przepisami o rolnictwie ekologicznym.
Wymogiem w sadach jest wykonywanie zabiegów
uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie
odrostów i samosiewów. Zakres pielęgnacji uprawy
określa plan działalności ekologicznej.

We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik
wskazuje realizowany pakiet/wariant oraz określa jakie
gatunki drzew i krzewów uprawia na poszczególnych
działkach.
Jeżeli na danej działce uprawiane są minimum dwa różne
gatunki drzew lub krzewów owocowych, deklaruje się we
wniosku uprawę wielogatunkową.
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Do nasadzeń roślin sadowniczych musi być użyty materiał
szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany. Istnieje
możliwość nasadzeń z materiału szkółkarskiego CAC, który
spełnia minimalne wymagania jakościowe takie jak dla
materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii
kwalifikowany. Dlatego w przypadku uprawy gatunków drzew
i krzewów, które objęte są ustawą o nasiennictwie (porzeczka
i agrest, borówka i żurawina, brzoskwinia, czereśnia, grusza,
jabłoń, malina i jeżyna, morela, śliwa domowa, winorośl, wiśnia,
malina i jeżyna, truskawka i poziomka, pigwa pospolita, śliwa
japońska), rolnik musi posiadać dokument potwierdzający jakość
i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii
kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC roślin
sadowniczych (np.: wypis ze świadectwa kwalifikacji, szkółkarski
dokument towarzyszący, dokument dostawcy).
W przypadku krzewów gatunków roślin nieobjętych ustawą
o nasiennictwie (aronia czarnoowocowa, dereń jadalny, bez
czarny, jagoda kamczacka, rokitnik zwyczajny, róża dzika, róża
pomarszczona, pigwowiec japoński i kolcowój pospolity) materiał
szkółkarski ma spełniać minimalne wymagania jakościowe takie
jak minimalne wymagania jakościowe dla materiału szkółkarskiego
kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany określone dla
krzewów jagodowych w zakresie m.in. długości i średnicy pędu.
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ZOBOWIĄZANIE NA
TRWAŁYCH UŻYTKACH ZIELONYCH
Zobowiązanie to może obejmować produkcję ekologiczną na
łąkach lub pastwiskach trwałych (pakiet 6. – grunty w okresie
konwersji i pakiet 12. – grunty po okresie konwersji).
Obszar zobowiązania ekologicznego na TUZ-ach jest
niezmienny przez okres 5 lat zobowiązania.
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Aby uzyskać płatność ekologiczną do powierzchni trwałych
użytków zielonych rolnik musi posiadać określoną, minimalną
obsadę zwierząt: bydła, danieli, gęsi, jeleni, koni, kóz,
królików lub owiec.
Uznaje się, że wyprodukowana biomasa będzie stanowiła
paszę dla posiadanych zwierząt.
Do wyliczenia liczby posiadanych zwierząt bierze się pod
uwagę zarówno zwierzęta ekologiczne jak i konwencjonalne.
Obsadę zwierząt oblicza się jako liczbę zwierząt
przypadających na 1 ha powierzchni wszystkich trwałych
użytków zielonych w gospodarstwie, również tych nie
zgłaszanych do płatności ekologicznej. Obsada zwierząt musi
wynosić co najmniej 0,5 DJP na hektar tych gruntów.
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INNE OBOWIĄZKI
PRZY ZOBOWIĄZANIU NA TUZ-ach
W ramach zobowiązania na trwałych użytkach zielonych rolnik
ma obowiązek:
• skosić trawę w terminie do dnia 31 lipca lub wypasać zwierzęta
w okresie wegetacyjnym. Dopuszczalne jest wypasanie przez
cały rok danieli i jeleni;
• zebrać i usunąć z działki rolnej lub ułożyć w pryzmy balotowe,
stogi lub brogi skoszoną biomasę, w terminie do 2 tygodni po
pokosie. Zakazane jest pozostawianie rozdrobnionej biomasy;
• przeznaczyć zbiór do żywienia zwierząt, sprzedaży lub
przekazania dla innych gospodarstw.
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Lp.

Pakiety
rolnictwa
ekologicznego

Warianty rolnictwa
ekologicznego

Stawki płatności

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

966 zł/ha
1137 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

1 557 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 325 zł/ha

4

5

Pakiet 4. Uprawy
4.1.1. Podstawowe uprawy
sadownicze w okresie sadownicze w okresie
konwersji
konwersji
4.1.2. Uprawy jagodowe w
okresie konwersji
4.2. Ekstensywne uprawy
sadownicze w okresie
konwersji
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w
okresie konwersji

1 882 zł/ha

790 zł/ha
787 zł/ha
926 zł/ha
428 zł/ha
535 zł/ha
792 zł/ha
932 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1 310 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
Pakiet 10. Uprawy
10.1.1. Podstawowe uprawy
sadownicze po
sadownicze po okresie konwersji
okresie konwersji
10.1.2. Uprawy jagodowe po
okresie konwersji
10.2. Ekstensywne uprawy
sadownicze po okresie konwersji
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po
okresie konwersji

1 325 zł/ha

10

11
12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

1 501 zł/ha

660 zł/ha
559 zł/ha
658 zł/ ha
428 zł/ha
535 zł/ha
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