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Wstęp

Nowo wprowadzone od 2015 roku działanie, jest kontynuacją poprzednie-
go programu rolno-środowiskowego PROW 2007-2013. Działania te mają na 
celu ochronę środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem ze stro-
ny rolnictwa konwencjonalnego. Program rolno-środowiskowo-klimatyczny 
(PRŚK), wspiera zrównoważony rozwój terenów wiejskich przez to, że chroni 
glebę, wodę i klimat przed ich degradacją. Poprzez poprawę żyzności tej gleby, 
pośrednio wpływa też na wzrost plonów i dochodów w gospodarstwach. Jest to 
też dobry przykład dla innych rolników i promocja praktyk przyjaznych środo-
wisku. Za te usługi dla środowiska rolnicy otrzymują dodatkowe dopłaty. Dzię-
ki odpowiednim zabiegom w gospodarstwie (np. wielogatunkowy płodozmian, 
zielona okrywa zimowa), zwiększa się ilość materii organicznej w glebie. Po-
przez to jest ona lepiej chroniona przed erozją, a także przed nadmiernym wy-
suszaniem. Specjalne działania na łąkach i pastwiskach pozwalają na poprawę 
krajobrazu i chronią bioróżnorodność siedlisk dzikiej flory i fauny. 

Obecnie podejmowane przez rolników (PROW 2014 –2020) działanie 
rolno-środowiskowo-klimatyczne zawiera 7 pakietów z różnymi wariantami. 
Szczegółowy opis tych pakietów znajduje się w rozporządzeniu MRiRW z dnia 
18.03.2015 roku (Dz.U.2015 poz.415) z późniejszymi zmianami. W opraco-
waniu użyto konkretnych przykładów gospodarstw, dla których autor tej publi-
kacji wykonuje dokumentację rolno-środowiskową na potrzeby zainteresowa-
nych rolników.

Wymagania ogólne 
1. Rolnicy przystępujący do działań PRŚK zobligowani są do zachowania (nie 

zaorywania) łąk i pastwisk, nie niszczenia zadrzewień, zakrzaczeń, miedz, 
skarp i siedlisk przyrody, a także do dbałości o prawne formy ochrony przy-
rody np. park krajobrazowy czy obszary Natura 2000, ustanowione na dział-
kach ewidencyjnych i w ich sąsiedztwie. Wykaz tych obiektów załączony 
jest co roku do każdego spersonalizowanego druku wniosku o dopłaty bez-
pośrednie. 

2. Rolnicy podejmujący tzw. „zobowiązania” (czyli wybrane do realizacji 
pakiety i warianty), muszą gospodarować zgodnie z planem PRŚK wy-
konanym przez uprawnionego doradcę rolno-środowiskowego, natomiast  
w części z pakietami przyrodniczymi przez uprawnionego eksperta botanika 
lub ornitologa. 
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3. Zobowiązanie jest 5. letnią umową wiążącą rolnika, doradcę oraz płatnika, 
czyli ARiMR, w tym czasie rolnik powinien przestrzegać wszystkich wy-
magań zawartych w planie PRŚK. Za nie realizowanie ustalonych działań  
i za brak zapisów w dokumentacji grożą sankcje finansowe. 

4. Rolnik ma również obowiązek prowadzić rejestr działalności rolno-środo-
wiskowej, osobno dla każdej działki rolnej, zgodnie z instrukcją załączoną 
do druku rejestru. Plan PRŚK, ekspertyza oraz rejestr, mają być przecho-
wywane w gospodarstwie i służyć do kontroli jeszcze 5 lat po zakończeniu 
zobowiązania. 

5. Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne podlegają bieżącej kontroli 
przez ARiMR, w tym celu plan PRŚK, ekspertyza i rejestr powinny być 
na bieżąco aktualizowane u doradcy i eksperta przyrodniczego. Często ta-
kie zmiany są nieuniknione, w związku z tym zaleca się, aby wnioski do 
ARiMR o płatność, były corocznie wykonywane przez tego doradcę rolno-
środowiskowego, który wykonał 5. letni plan. 

6. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne rozpoczyna się 15 marca 
pierwszego roku i kończy się po upływie pełnych 5 lat w dniu 14 marca. 
Zobowiązanie może przejść na innego rolnika, lub z kilku ważnych przy-
czyn losowych może ono być zaprzestane (zlikwidowane) lub zawieszone 
na 1 rok. Wszelkie zmiany w planie należy na bieżąco zgłaszać swojemu 
doradcy. 

7. Rolnik otrzymuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną do działek 
(i do zwierząt w pakiecie genetycznym), zadeklarowanych w pierwszym 
wniosku do ARiMR o tą płatność. W kolejnych latach zobowiązanie nie 
może się zmniejszyć (np. z powodu sprzedaży, zastąpienia czy zwrotu dzier-
żawy), natomiast nowe działki otrzymają tylko płatności obszarowe. Jeżeli 
więc wycofanie działki jest przewidziane, lepiej takie grunty już od począt-
ku 5-latki kwalifikować tylko do płatności obszarowych. 

8. Przy płatnościach w PRŚK obowiązuje degresywność względem powierzch-
ni co oznacza, że 100% płatności otrzymamy do posiadanych maksymalnie 
50 ha gruntów ornych, następnie przy 50-100 ha 75% płatności, powyżej 
100 ha 60% płatności. 

9. Rolnik powinien również przestrzegać minimalnych wymogów dotyczą-
cych stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych obowiąz-
kowych wymogów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
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10. Wszyscy rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie mają gospodarować 
zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, a na gruntach ornych zagrożo-
nych erozją wodną powierzchniową 30% areału powinno pozostawać 
na zimę pod okrywą zieloną. Za podstawę do otrzymania przez rolnika 
płatności PRŚK za pierwszy rok i kolejne lata, służy jeden druk wniosku  
o dopłaty bezpośrednie i rolno-środowiskowo-klimatyczne, z odpowiedni-
mi załącznikami. 

Pakiet 1.  Rolnictwo Zrównoważone 

W tym pakiecie powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie nie może 
być mniejsza niż 3 ha, a dopłaty z tego pakietu należą się tylko do gruntów 
ornych. Następnie, w gospodarstwie nie można utrzymywać ugorów ani upra-
wiać tytoniu. Nie licząc roślin sadowniczych, inne uprawy wieloletnie na grun-
tach ornych np. trawy wieloletnie, koniczyna, lucerna, mogą być utrzymywane 
na danej działce rolnej tylko przez 3 kolejne lata. W pozostałe 2 lata należy 
planować rośliny 1 roczne. Natomiast na innych gruntach ornych pozostają-
cych tylko w dopłatach obszarowych, w tym włączonych do gospodarstwa  
w trakcie 5-latki, należy również przestrzegać zasad rolnictwa zrównoważo-
nego. Równocześnie z pakietem rolnictwo zrównoważone można realizować 
pakiety 3, 4, 5, 7, czyli działania niezawiązane z gruntami ornymi (patrz tabela 
pakietów i wariantów). Rolnictwa zrównoważonego nie można łączyć z ochro-
ną gleb i wód oraz z rolnictwem ekologicznym. Przystępując do rolnictwa 
zrównoważonego najpierw należy szczegółowo opracować płodozmian, na-
stępnie ułożyć zmianowanie, czyli poszczególne uprawy przez 5 lat na każdym 
polu z osobna. W wielu przypadkach trzeba będzie małe działki łączyć ze sobą  
w większą, lub odwrotnie, dzielić dużą działkę na mniejsze pola, aby sprostać 
dość trudnym wymogom szczegółowym tego pakietu. Posiadane przez rolnika 
łąki i pastwiska należy do 31 lipca skosić i zebrać biomasę w ciągu 2 tygodni, 
jednocześnie istnieje zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy na polu.

 
Wymagania szczegółowe pakietu
1. Plan zasiewów w danym roku należy ustalić przede wszystkim w powiąza-

niu z potrzebną bazą paszową dla chowanych zwierząt.

2. Każdego roku należy uprawiać minimum 4 gatunki roślin, a zajmujący 
największą powierzchnię gatunek nie może przekraczać 65% powierzchni 
wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie.
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3. Jeżeli w gospodarstwie dominują zboża i mieszanki zbóż, to również one 
nie mogą zajmować więcej niż 65% powierzchni wszystkich gruntów or-
nych w każdym roku.

4. Następnie, z ustalonych 4 gatunków roślin, suma powierzchni najmniejsze-
go gatunku, nie może być mniejsza niż 10% wszystkich gruntów ornych 
znajdujących się w gospodarstwie.

5. Równocześnie na każdej działce rolnej w ciągu kolejnych lat, uprawiane 
gatunki roślin powinny należeć do co najmniej 3 różnych rodzin bota-
nicznych (tzw. grup upraw). Na przykład, na działce rolnej A – przez 
3 lata będą rośliny z grupy „zbożowe” (przemiennie co drugi rok lub 
nawet po kolei przez 3 lata), dalej następny rok roślina z grupy „oleiste” 
np. rzepak, oraz rok ostatni - roślina z grupy „okopowe” np. ziemniaki. 
Mogą to być gatunki w czystym siewie, lub mieszanki roślin, ale zali-
czane do tej samej grupy upraw (wykaz grup roślin w załączniku 4 do 
ww. rozporządzenia).

6. Wykonanie analizy chemicznej gleby na zawartość P, K, Mg i węgla orga-
nicznego oraz odczynu pH. Próbki gleby pobieramy przed siewem i nawo-
żeniem, najlepiej po zbiorze plonów w poprzednim roku z każdej działki. 
Wyniki badania gleby są podstawą do wykonania przez uprawnionego do-
radcę rolnośrodowiskowego - planu nawozowego. W pierwszym roku skła-
dania wniosku, do dnia 31 października rolnik musi dostarczyć do ARiMR 
kopię wyników badania gleby, oraz „oświadczenie o działkach”, których 
te wyniki dotyczą. Drugi raz wyniki badania gleby wraz z oświadczeniem  
o działkach przedkładamy w ARiMR w ostatnim 5 roku trwania planu 
PRŚK, przy składaniu wniosku o dopłaty bezpośrednie. Obydwa badania 
powinny być wykonane w Stacji Chemiczno-Rolniczej z zastosowaniem 
tych samych metod analitycznych.

7. Zastosowanie na każdej działce rolnej co najmniej 2 zabiegów użyźniają-
cych (tzw. praktyk dodatkowych), wykonanych od 1-go do 4-go roku zobo-
wiązania. Jedna praktyka musi być wykonana przez zastosowanie poplonu 
(zasiew minimum jednej dowolnej rośliny) po zbiorze plonu głównego naj-
później 1 października, następnie obowiązkowe jego zaoranie po 15 lutego 
następnego roku. Drugą praktyką (najpóźniej w 4 roku działalności) na tej 
samej działce, do wyboru może być: ponownie zasiew poplonu, lub przy-
oranie słomy, lub przyoranie obornika. Praktyki dodatkowe są obowiązko-
we i niepłatne. Uzgodnione z rolnikiem praktyki dodatkowe doradca wpisu-
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je do 5 letniego planu PRŚK, następnie do wniosku o dopłaty bezpośrednie 
(tabela VIII, kolumna 9), oraz do corocznego planu nawozowego.

8. W realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone, podstawową kwestią jest sto-
sowanie zrównoważonego nawożenia. Jest ono ograniczone do 150 kg N/ha/
rok na gruntach ornych oraz 120 kg na łąkach i pastwiskach. Wyniki badania 
gleby wpisuje się do planu nawozowego, w którym wyliczane są potrze-
by nawozowe roślin na każdym polu. Z kolei program komputerowy planu 
PRŚK wylicza na polu aktualny poziom węgla organicznego (próchnicy), 
jako wskaźnika żyzności gleby. Jest to efekt między innymi zmianowania  
i stosowania praktyk dodatkowych w gospodarstwie. Wymagane jest, aby na 
końcu 5-latki żyzność gleby wzrosła. Przy niskim poziomie węgla (spadku 
żyzności) w glebie, należy np. zamiast zboża zasiać strączkowe, trawy, czy 
koniczynę z trawami, które poprawiają bilans węgla organicznego.

9. Rolnictwo zrównoważone jest pakietem systemowym, to oznacza, że jego 
wymagań należy przestrzegać na wszystkich działkach w gospodarstwie, 
nawet na tych niepłatnych (sady, łąki, uprawy wieloletnie i grunty orne bę-
dące tylko w płatnościach bezpośrednich).

10. W rolnictwie zrównoważonym istnieje zakaz stosowania nawożenia osada-
mi ściekowymi.
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Podstawowe dane potrzebne do planu nawozowego na polu - A1

Plan nawozowy – „informacja o polu i uprawach”
Do planu nawozowego w witrynie „Informacji o polu i uprawach” dorad-

ca wpisuje poszczególne rośliny z wniosku do ARiMR o dopłaty obszarowe, 
następnie przewidywany plon, przeznaczenie plonu, a na podstawie wyników 
analizy gleby podajemy kategorię gleby, odczyn gleby pH oraz zasobność gle-
by w składniki nawozowe P, K, Mg, na każdej działce rolnej. Wpisuje się rów-
nież dane dotyczące rośliny poplonowej, która będzie siana w jesieni, jako obo-
wiązkowej praktyki dodatkowej (np. siew gorczycy).Wymagana jest również 
informacja o roślinie przedplonowej (roślina w plonie głównym w poprzednim 
roku), wpisując przynajmniej jej plon t/ha. Podanie wszystkich szczegółów 
przedplonu zwiększy wiarygodność obliczeń programu nawozowego.
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Plan nawozowy – „bilans gospodarstwa” 
W zależności od zasobności gleby, zaplanowanej wysokości plonu główne-

go i od wymagań danej rośliny, w dalszej części program będzie wyliczał dawki 
i terminy koniecznego nawożenia w kg/ha w czystym składniku. W tabeli „Bi-
lans gospodarstwa” doradca wpisuje rozdysponowanie nawozów naturalnych 
na poszczególne pola. Jeżeli w gospodarstwie prowadzi się chów zwierząt, na-
leży podać ich liczbę średniorocznie w poszczególnych grupach wiekowych, 
a program wyliczy ile mamy obornika i gnojówki do dyspozycji w skali roku. 
Niezużyty obornik będzie wykazany w zapasach, może być też sprzedany. Przy 
braku zwierząt możemy zaplanować zakup nawozów naturalnych, na przykład 
pod uprawy okopowe. Są one szczególnie polecane na działkach, gdzie pro-
gram komputerowy planu PRŚK wykazuje niedobory próchnicy. Następnie  
w planie nawozowym wyliczane jest saldo czystego azotu N na polu. Jeże-
li saldo azotu przekracza 30 kg/ha, wówczas należy zmniejszyć dawkę azo-
tu zawartego w nawozach mineralnych w witrynie „zmień dawki”. Podobnie 
robimy, jeżeli nawożenie azotem całkowitym wychodzi ponad 150 kg N/ha 
gruntów ornych. Na poniższym przykładzie wskaźniki wyszły prawidłowo  

Wyniki skorygowanych dawek nawozów azotowych na polu - A1
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i nie przekroczyły norm, a obornik wyprodukowany w gospodarstwie został 
rozdysponowany w całości.

Plan nawozowy – „karta pola A1”
W tej karcie program nawozowy podaje wyliczone maksymalne dawki na-

wozów mineralnych i naturalnych; w obawie ryzyka ich przekroczenia rolni-
kom zaleca się stosowanie mniejszych dawek. Szczególnie w odniesieniu do 
azotu nie wolno ich przekraczać, a ten pierwiastek dodatkowo jest bilansowany 
w skali 12 miesięcy na każdym polu z osobna. Sankcjonowane jest przekrocze-
nie na gruntach ornych dawki ponad 150 kg N/ha/rok. Rolnik otrzymuje wydru-
ki wszystkich kart pól w gospodarstwie. Podawane są w nich dawki czystego 
składnika na hektar oraz na pole. „Zalecane dawki na pole” czystych składni-
ków nawozowych, należy przeliczyć na dawki konkretnych zakupionych przez 
rolnika nawozów mineralnych; w zależności od ich procentowej zawartości  
w 100 kilogramach zakupionego nawozu mineralnego. Dla nawozów natural-
nych nie ma takiej potrzeby, gdyż są to konkretne dawki na pole (poniżej przy-
kład 14 ton gnojówki/gnojowicy). Dawki mineralnego składnika-azotu na hek-
tar są podzielone w zależności od fazy rozwojowej rośliny w plonie głównym, 
podział ten nie musi być ściśle przestrzegany. Rodzaj zastosowanych nawozów 
(pełna nazwa handlowa) i dawkę na dane pole, rolnik powinien na bieżąco 
wpisywać do rejestru działalności rolno-środowiskowej. 

Karta pola-A1, zalecane dawki nawozów na pole w czystym składniku
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Pakiet 2.  Ochrona gleb i wód

Zadaniem tego pakietu jest utrzymywanie pokrywy roślinnej na grun-
tach ornych w okresie zimowym, kiedy na danym polu w plonie głównym 
nie ma oziminy. Najlepsze do tego celu są mieszanki kilku gatunków ro-
ślin, które w okresie od jesieni do wiosny tworzą na powierzchni pola 
zwartą zieloną barierę, są to tzw. międzyplony. Stanowią one naturalną 
ochronę gleby przed erozją powietrzną (porywanie z wiatrem cząsteczek 
gleby) oraz przed erozją wodną (zmywaniem powierzchni gleby). Na ero-
zję narażone są nie tylko gleby lekkie pyłowe czy lessowe, ale wszystkie 
grunty położone na stokach, wierzchowinach czy na otwartych przestrze-
niach, na których występują silne wiatry, długotrwałe susze lub nadmier-
ne opady deszczu. Zielone pola w okresie zimowym chronią glebę przed 
wymywaniem z niej zapasów nawozów mineralnych, zapobiegają równo-
cześnie zanieczyszczeniu źródeł wody pitnej niebezpiecznymi biogenami 
(azot, fosfor) i resztkami środków ochrony roślin. Międzyplony zapo-
biegają utracie substancji organicznej z gleby, czyli przyczyniają się do 
wzrostu żyzności gleby - szczególna w tym rola traw, roślin motylkowa-
tych i strączkowych. Zielona okrywa zwartej roślinności w międzyplonie 
to bariera przed chwastami, czyli jedna z metod integrowanej i biologicz-
nej ochrony roślin. Jest to też siedlisko dzikiej flory i fauny, w tym baza 
paszowa dla ssaków czy ptaków (ochrona bioróżnorodności i krajobrazu 
rolniczego). Płatność przyznaje się do powierzchni co najmniej 1 hektara 
użytków rolnych.

Wymagania szczegółowe – wariant 2.1 Międzyplony
1. Płatności do międzyplonów obejmują wyłącznie grunty orne zagrożone 

erozją wodną. W „Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płat-
ności” załączonej przez ARiMR do wniosku spersonalizowanego o dopła-
ty obszarowe, działki erozyjne oznaczone literą „E” (kolumna 9).

2. Siew mieszanki roślin międzyplonowych w terminie do 15 września, po 
wcześniejszym zbiorze plonu głównego.

3. Mieszanka powinna być złożona minimum z 3 roślin, przy czym nie okre-
ślono gatunków ani ich form, czyli w mieszance mogą być formy jare  
i ozime.

4. Zakaz stosowania mieszanki roślin składającej się wyłącznie ze zbóż.
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5. Gatunek rośliny dominującej lub 2 gatunków zbóż w mieszance nie mogą 
przekroczyć 70% składu tej mieszanki na polu; bardzo trudny wymóg do 
spełnienia ze względu na różne wymagania, tempo wzrostu poszczegól-
nych roślin i zmienne warunki atmosferyczne w jesieni.

6. Zaoranie międzyplonu po zimie najwcześniej w dniu 1 marca, lub zasto-
sowanie innych zabiegów przykrywających biomasę (system bezorkowy 
jest wykluczony).

7. Zakaz nawożenia gleby pod międzyplon i samego międzyplonu, również 
nawozami naturalnymi.

8. Zakaz nawożenia międzyplonu komunalnymi osadami ściekowymi i opry-
sków środkami ochrony roślin.

9. Zakaz pozostawiania międzyplonu w celu jego dalszej uprawy na plon 
główny.

10. Zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przy-
padku międzyplonu ozimego również form jarych tych samych gatunków).

11. Dopuszcza się wypas międzyplonu; mieszanek roślin jarych jesienią,  
a mieszanek roślin ozimych, lub jarych i ozimych wiosną, jeżeli doradca 
rolno-środowiskowy dopuści taką możliwość. 

12. W wypadku dopuszczenia do wypasu (tabela VIII, kolumna 9 wniosku  
o dopłaty obszarowe), obok wypisanych 3 gatunków roślin dodajemy  
literę „W”.

13. Powierzchnia międzyplonów deklarowanych do płatności nie może prze-
kroczyć 70% powierzchni całkowitej gruntów ornych zagrożonych erozją.

14. Na pozostałej 30% powierzchni, grunty orne mają być pokryte roślinno-
ścią, ścierniskiem, resztkami pożniwnymi lub mulczem na zimę, co naj-
mniej od 1 listopada do 15 lutego, jako warunek otrzymania płatności ob-
szarowych (podstawa - Normy Dobrej Kultury Rolnej zgodne z ochroną 
środowiska).

15. Powierzchnia międzyplonów deklarowanych do płatności w kolejnych la-
tach, nie może być większa niż 15% ani mniejsza niż 15%, w stosunku do 
powierzchni z pierwszego roku działalności rolno środowiskowej.

Wymagania szczegółowe - wariant 2.2 Pasy ochronne 
Celem tego wariantu jest ochrona ziemi, przed zmywaniem jej żyznych 

cząstek gleby na stokach o znacznym pochyleniu, użytkowanych jako grun-



13

ty orne. Chodzi też o ochronę źródeł wody pitnej przed zanieczyszczenia-
mi pochodzenia rolniczego, które w postaci wypłukanych resztek nawozów  
i środków ochrony roślin dostają się do tych źródeł. Pasy ochronne mają po-
wstrzymywać przemieszczanie się związków nawozowych w dół stoków. 
Tego rodzaju stoki są szczególnie narażone na erozję wodną. Szkodliwość 
erozji polega też na przemieszczaniu w dół cząstek wierzchniej żyznej war-
stwy gleby, szczególnie w czasie roztopów wiosennych i letnich intensyw-
nych opadów deszczu. Erozja stokowa powoduje często groźne żłobienia, 
całkowicie wykluczające grunty z rolniczego użytkowania, z kolei poniżej 
stoku gromadzą się ogromne masy zniszczonej ziemi. Agrotechniczne me-
tody zapobiegania tym zjawiskom np. przez pasowe zadarnienia gruntów 
ornych są bardzo skuteczne. Dlatego wsparcie finansowe rolników w tych 
działaniach jest jak najbardziej celowe. W „Informacji o działkach ewiden-
cyjnych”, którą otrzymują rolnicy z ARiMR, podawane są numery działek  
z symbolami zakwalifikowanych gruntów, które mogą być objęte płatnościa-
mi tego wariantu, jako działki orne. 

Dla uzyskania przez rolników płatności z tego wariantu ustalone są następujące 
wymogi:
1. Działka ewidencyjna w obrębie, której jest działka rolna musi leżeć na te-

renie zagrożonym erozją wodną (symbol E), oraz na stoku o nachyleniu 
co najmniej 20% (120), przy czym przynajmniej część zakładanego pasa 
ochronnego musi być o takim nachyleniu (symbol N20).

2. Pas ochronny należy zakładać w poprzek stoku, tylko na gruntach ornych.
3. Wysianie mieszanki traw do 15 kwietnia lub w okresie od dnia 15 sierpnia 

do dnia 10 września.
4. Zakaz spasania trawy na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronne-

go, a w przypadku wysiania mieszanki traw w terminie od dnia 15 sierpnia 
do dnia 10 września - również zakaz koszenia traw na pasie ochronnym  
w tym roku.

5. Niestosowanie komunalnych osadów ściekowych.
6. Wypasanie pasów ochronnych w okresie od dnia 20 maja do dnia 1 paź-

dziernika lub ich wykaszanie przynajmniej raz w roku w okresie od dnia  
15 czerwca do dnia 30 września.

7. Przy użytkowaniu kośnym zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym 
zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po 
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pokosie biomasa powinna zostać usunięta z pasa ochronnego lub ułożona  
w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.

8. Pas ochronny deklarujemy do płatności, jako działki orne, a więc muszą 
mieć powierzchnię minimum 0,1 ha, natomiast wymagana szerokość pasa 
wynosi minimum 6 metrów. 

Pakiet 3.  Zachowanie sadów tradycyjnych

Stare, tradycyjne przydomowe sady, z racji tej, że są to uprawy wielolet-
nie, świadczą o historii i tradycjach sadownictwa w Polsce. Są też elementem 
piękna krajobrazu rolniczego, z pięknymi dużymi koronami różnorodnych ga-
tunków wysokopiennych drzew owocowych. W większości utrzymuje się je 
w sposób naturalny, bez intensywnego nawożenia i bez oprysków środkami 
ochrony roślin, a więc są to siedliska naturalnej flory i fauny, enklawy bioróż-
norodności. Sady tradycyjne to też miejsca przechowywania żywego materiału 
genetycznego, starych i zanikających odmian różnych gatunków drzew owo-
cowych. 

Aby zachować te zbiorowiska, w nowym PROW przygotowano propozy-
cje dodatkowych płatności dla rolników, w zamian za zestaw obowiązkowych 
niżej wymienionych czynności agrotechnicznych:

1. Minimalna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie - 1 ha, naj-
mniejsza powierzchnia sadu - 0,10 ha.

2. Pakiet odnosi się do gatunków: jabłonie, grusze, czereśnie, wiśnie i śliwy.
3. W ustępie 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia, wymieniono 100 odmian 

jabłoni, 36 odmian gruszy, 16 odmian czereśni, następnie 10 odmian wiśni 
i 8 odmian śliw, mogą też być odmiany tradycyjne powszechnie występu-
jące w Polsce przed 1950 rokiem.

4. Na działce o powierzchni minimalnej 0,10 ha powinno być co najmniej 12 
drzew.

5. Drzewa powinny być wyprodukowane na podkładkach silnie rosnących.
6. Drzewa powinny być prowadzone w formie piennej lub wysokopiennej, 

wysokość pnia minimum 1,20 m.
7. Minimalny wiek drzew do płatności 15 lat.
8. W sadzie powinny być co najmniej 4 odmiany lub gatunki.
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9. Rozstawa drzew nie mniejsza niż 4x6 m i nie większa niż 10x10 m, a ich 
liczba w przeliczeniu na hektar nie mniejsza niż 90 sztuk.

10. Przy braku ciągłości w rzędach drzew sad trzeba uzupełnić (do 40% braku-
jących roślin). Należy dosadzić drzewka na podkładkach silnie rosnących, 
formy pienne lub wysokopienne, odmiany z wymienionego wcześniej za-
łącznika lub odmiany z tradycyjnie uprawianych drzew w Polsce przed 
1950 rokiem.

11. Przy uzupełnieniach wymaga się, aby brakujące 1-2 drzewa dosadzić 1-2 
odmianami lub 1-2 gatunkami, natomiast przy liczniejszych uzupełnie-
niach mają być co najmniej 3 odmiany lub 3 gatunki drzew.

12. W sadzie należy wykonywać następujące czynności agrotechniczne: 
a. cięcie formujące i sanitarne drzew oraz prześwietlające nadmiernie za-

gęszczone korony, 
b. usuwanie odrostów od pnia i korzeni oraz usuwanie samosiewów, 
c. bielenie pni starszych i zabezpieczenie pni młodszych drzew przed 

zwierzyną, 
d. utrzymywanie murawy i koszenie trawy przynajmniej raz w sezonie 

wegetacyjnym lub wypasanie, 
e. zebranie i usunięcie z działki skoszonej biomasy w ciągu 2 tygodni po 

pokosie lub ułożenie w pryzmy, stogi, brogi, pryzmy balotowe, zmaga-
zynowaną biomasę należy usunąć do 1 marca kolejnego roku, 

f. istnieje bezwzględny zakaz pozostawiania trawy na pokosach, również 
w postaci rozdrobnionej, 

g. zakazane jest również nawożenie osadami ściekowymi.

Pakiet 4,5.  Cenne siedliska i zagrożone  gatunki  ptaków 
   na obszarach  Natura 2000 i poza Naturą

Celem tego pakietu jest przywracanie walorów i utrzymanie stanu cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo zbiorowisk łąk i pastwisk, użytkowanych przez 
rolników. Chodzi również o ich odtworzenie, jeżeli zostały porzucone i zara-
stają w sposób niekontrolowany (sukcesja ekologiczna). Ważne jest utrzymanie 
bogactwa gatunków roślin i zwierząt związanych z trwałymi użytkami zielony-
mi, którym grozi wyginięcie (ochrona bioróżnorodności). Rolnikom proponuje 
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się dodatkowe płatności rolno-środowiskowe dla zachowania tego bogactwa 
flory i fauny, w tym rekompensatę za czynną ochronę zanikających gatunków 
ptaków na obszarach NATURA 2000. Rolnicy są w posiadaniu zasadniczej 
części obszarów cennych przyrodniczo, więc ich wpływ w ochronę środowiska 
naturalnego może być bardzo skuteczny. Pakiet 4 obejmuje cenne siedliska ro-
ślinne i zagrożone wyginięciem kilka gatunków ptaków na obszarach Natura 
2000, natomiast pakiet 5 dotyczy tych samych działań ochronnych, ale na ob-
szarach poza Naturą 2000, z których wyłączono ochronę ptaków. Proponowane 
rolnikom płatności w pakietach przyrodniczych obejmują 12 wariantów i są 
bardzo szczegółowo opisane w rozporządzeniu. Podobnie do innych pakietów, 
rolnik dokonuje wyboru po konsultacji z doradcą rolno-środowiskowym, który 
sporządza 5 letni plan PRŚK, jako podstawę do otrzymania płatności. Uczest-
nictwo w tym pakiecie wymaga również sporządzenia dokumentacji przyrod-
niczej przez uprawnionego eksperta botanika, lub (i) dokumentacji ornitolo-
gicznej – przez uprawnionego ornitologa. Wykonanie ekspertyzy jest odpłatne, 
następnie przy płatnościach bezpośrednich rolnik otrzymuje zwrot tych kosz-
tów w ramach tzw. kosztów transakcyjnych. Rozdział ten zawiera opis najczę-
ściej wybieranych przez małopolskich rolników pakietów łąkowych.

Derkacz – gatunek chroniony w wariancie: Siedliska lęgowe ptaków
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Wymagania ogólne dla wszystkich wariantów w pakietach 4 i 5 
1. Zakaz wałowania runi łąk, pastwisk i użytków przyrodniczych, stosowania 

komunalnych osadów ściekowych, oraz stosowania podsiewu traw.
2. Zakaz włókowania od 1.04–1.09 na terenach do 300 m n.p.m. oraz od 

15.04–1.09 na terenach powyżej 300 m n.p.m. 
3. Zakaz stosowania oprysków poza miejscowym (selektywnym) zabiegiem 

usuwania inwazyjnych uciążliwych gatunków chwastów, np. mazaczem 
herbicydowym.

4. Zakaz budowy i odbudowy urządzeń melioracji szczegółowych, chyba że 
jest to działanie zalecone przez eksperta przyrodniczego i wpisane do opra-
cowanej dokumentacji.

5. Zakaz składowania zebranej biomasy siana na działkach objętych płatno-
ściami w ARiMR. 
 

Wymagania szczegółowe – wariant 4.4 i 5.4 
Półnaturalne łąki wilgotne (kośne lub kośno-pastwiskowe)

1. Ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok z wyłączeniem terenów nawo-
żonych namułami rzecznymi.

2. Zakaz wapnowania, mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bro-
nowania i przeorywania.

3. Przy użytkowaniu kośnym mogą być 1 lub 2 pokosy w roku, ale ich liczba 
ma być określona w ekspertyzie, przy czym możliwy wypas po 1 pokosie, 
ale również określony w ekspertyzie.

4. Przy dopuszczeniu użytkowania kośno-pastwiskowego, możliwe jest użyt-
kowanie naprzemienne.

5. Dopuszczalny termin koszenia wyznaczony jest od dnia 15.06 do 30.09.
6. Pozostawienie na zimę 15-20% nieskoszonego fragmentu działki (w przy-

padku 2 pokosów pozostawić te same fragmenty nieskoszone), a w dwóch 
kolejnych latach pozostawić inne fragmenty nieskoszone.

7. Na działkach rolnych o powierzchni do 1 ha, można zrezygnować z frag-
mentów nieskoszonych, czyli koszenie coroczne całej łąki, ale decyzję o 
ewentualnym pozostawieniu nieskoszenia wpisuje ekspert.

8. Zebranie i usunięcie z działki skoszonej biomasy w ciągu 2 tygodni po 
pokosie lub ułożenie w pryzmy, stogi, brogi, pryzmy balotowe, zmagazy-
nowaną biomasę należy usunąć do 1 marca kolejnego roku.
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9. Istnieje bezwzględny zakaz pozostawiania trawy na pokosach, również  
w postaci rozdrobnionej, 

10. Przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym wypas stosuje się po pokosie od 
15.07 do 15.10, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha użytków zielonych 
objętych wsparciem. 

Storczyk - kukułka, dziki  
gatunek chroniony w wariancie: 

Półnaturalne łąki wilgotne
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Wymagania szczegółowe - wariant 4.5 i 5.5 
Półnaturalne łąki świeże (wszystkie formy użytkowania łąk) 

1. Wymagania szczegółowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwisko-
wym są prawie takie same jak w poprzednim wariancie, jedynie ostatni 
wymóg dotyczący kośno-pastwiskowego użytkowania łąki brzmi następu-
jąco; po zbiorze 1 pokosu dopuszczalny jest wypas zwierząt ze zwiększoną 
obsadą do 1 DJP/ha, 

2. W tym wariancie dopuszczone jest wapnowanie po wykonaniu analizy gle-
by oraz z pisemnym uzasadnieniem eksperta, 

3. Przy wyłącznym użytkowaniu pastwiskowym wprowadzono ograniczenia 
w terminach wypasów, czyli od 1.05 – 15.10 przy obsadzie zwierząt od 0,5 
- 1,0 DJP/ha. Z kolei dopuszczalny jest wypas całoroczny koników mało-
polskich i huculskich przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha, oraz obowiązek 
corocznego wykaszania i wywożenia z plantacji niedojadów między 15.07 
a 31.10 każdego roku, 

4. Zasady zagospodarowania skoszonej biomasy jak w poprzednim warian-
cie, w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy traw na łące. 
 

Na łące A/A1 – dz.343/30 ornitolog wyznaczył powierzchnie nieskoszone w latach 
2015, 16, 17, 18, 19.
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Wymagania szczegółowe – wariant 4.11 
Ochrona siedlisk lęgowych derkacza

1. Forma użytkowania łąki określana jest przez ornitologa, jako kośna lub 
kośno-pastwiskowa, z wykluczeniem samego tylko wypasu.

2. Całkowity zakaz nawożenia i wapnowania łąk.
3. Zakaz mechanicznej uprawy gleby, w tym bronowania i przeorywania.
4. Znaczne opóźnienie terminu koszenia, dopiero od 1.08 do 31.10 każdego 

roku.
5. Zakaz wykonywania jakichkolwiek zabiegów i przejazdów po łące do dnia 

rozpoczęcia koszenia.
6. Częstotliwość koszenia 1 raz w ciągu roku, a przy użytkowaniu kośno-pa-

stwiskowym, po koszeniu przeprowadzonym w ww. terminie możliwy jest 
wypas do 31.10 przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha.

7. Zasady wymaganego pozostawiania fragmentu powierzchni nieskoszonej 
lub rezygnacji z fragmentów nieskoszonych na działkach o powierzchni 
poniżej 1 ha, a także zasady usuwania biomasy traw z łąk są takie same jak 
w poprzednich wariantach.

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów  
  genetycznych roślin w rolnictwie

Celem tego pakietu jest ochrona przed wyginięciem, odtwarzanie i za-
chowanie starych gatunków i odmian roślin uprawnych. Zgodnie z Konwen-
cją ONZ o bioróżnorodności, mamy dbać o zachowanie lokalnych genoty-
pów, które natura ukształtowała w ciągu setek lat, tak u roślin uprawnych jak  
i u zwierząt. Stworzony bank genów wykorzystuje się w hodowli nowych lub 
w polepszaniu starych odmian i ras. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 
jest przyznawana do gruntów ornych, na których są uprawiane rośliny odmian 
regionalnych i amatorskich wpisanych do rejestru odmian prowadzonego na 
podstawie przepisów o nasiennictwie (tzw. „krajowy rejestr”), lub rośliny ga-
tunków lub odmian wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia. 
W załączniku tym wymieniono 10 gatunków roślin uprawnych zagrożonych 
wyginięciem takie jak: pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto krzyca, 
lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak 
zwyczajny, przelot pospolity, i gryka zwyczajna. Do gruntów, na których jest 
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uprawiana roślina danego gatunku lub odmiany, płatność w ramach wszyst-
kich wariantów tego pakietu jest przyznawana do łącznej powierzchni upra-
wy rośliny danego gatunku lub odmiany, nie większej niż 5 ha. Do wniosku  
o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w wariancie  
6.1 dołącza się dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału 
siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego reje-
stru. Kolejny dokument zakupu dołącza się w 4 roku ciągłej uprawy na danym 
gruncie w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany. W przypadku wytwa-
rzania nasion lub materiału siewnego w ramach wariantu 6.2, rolnik składa do 
ARiMR do dnia 31 października roku składania wniosku, świadectwo oceny 
laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych lub amatorskich wpi-
sanych do rejestru krajowego. W przypadku roślin z załącznika 4 ust. 4, gdy 
chodzi o rośliny jednoroczne – składa się informację o wynikach badania na-
sion uzyskanych z roślin uprawianych w tym roku w ramach tego wariantu, 
wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub sporządzone na formu-
larzu ARiMR, oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny 2. letniej  
w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

Pakiet 7 Zachowanie zagrożonych zasobów  
  genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet zawiera 5 wariantów dotyczących poszczególnych 5 gatunków 
zwierząt podlegających ochronie i wsparciu rolników, którzy podejmują się 
chowu tych zwierząt. Płatność z ARiMR jest przyznawana do matek zwierząt, 
których liczba w stadzie wynosi co najmniej: 4 krowy tej samej rasy, 2 klacze 
tej samej rasy, 10-30 owiec 6 różnych ras, 10 loch rasy puławskiej, 8 loch rasy 
złotnickiej białej i 8 loch złotnickiej pstrej, 3 kozy. Płatność jest przyznawa-
na maksymalnie do 100 krów, lub 70-100 loch utrzymywanych w 1 stadzie. 
Do wniosku o przyznanie pierwszej i kolejnych płatności dołącza się kopię 
dokumentu na druku ARiMR obejmującego wskazanie zwierząt jakie zostały 
zakwalifikowane do programu. Są to: oświadczenie rolnika, podmiotu prowa-
dzącego księgi hodowlane, oraz podmiotu upoważnionego do realizacji lub 
koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych. Oprócz tego 
składa się też oświadczenie o zwierzętach, z numerami identyfikacyjnymi po-
szczególnych sztuk zwierząt. Liczba zwierząt objęta kolejnymi płatnościami 
nie może się zmniejszyć w stosunku do pierwszego roku realizacji tego pa-
kietu. Zgodnie z nowymi przepisami dopuszcza się zastąpienie zwierząt inny-
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mi sztukami odpowiadającymi kryteriom przyznania płatności. Uczestnictwo 
rolników w tym pakiecie nie wyklucza otrzymywanie dopłat do krów, bydła  
i owiec z dopłat bezpośrednich.

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie obej-
muje następujące gatunki zwierząt:

Gatunek Rasa

Bydło bydło rasy polskiej czerwonej, bydło rasy białogrzbietej, bydło 
rasy polskiej czerwono-białej, bydło rasy polskiej czarno-białej

Konie
koniki polskie, konie huculskie, konie małopolskie, konie śląskie, 
konie wielkopolskie, konie zimnokrwiste w typie sokólskim, ko-
nie zimnokrwiste w typie sztumskim

Owce

owce rasy wrzosówka, owce rasy świniarka, owce olkuskie, pol-
skie owce górskie odmiany barwnej, owce rasy merynos odmiany 
barwnej, owce uhruskie, owce wielkopolskie, owce żelaźnieńskie, 
owce rasy korideil (corriedale), owce kamienieckie, owce pomor-
skie, owce rasy cakiel podhalański, owce rasy merynos polski  
w starym typie, czarnogłówka, polskie owce pogórza

Świnie świnie rasy puławskiej, świnie rasy złotnickiej białej, świnie rasy 
złotnickiej pstrej

Kozy koza karpacka

Zakończenie 
Poprzez uczestnictwo w programie rolno-rodowiskowo-klimatycznym od 

2015 roku, rolnicy w sposób czynny chronią naturalny krajobraz i bioróżno-
rodność terenów wiejskich, przyczyniają się do ochrony zanikających dzikich 
gatunków, a także do zachowania rodzimych odmian roślin uprawnych i ras 
zwierząt gospodarskich. W pakietach rolnictwo zrównoważone i ochrona gleb 
i wód, rolnicy świadomie stosują nawożenie i zabiegi agrotechniczne popra-
wiające jakość gleby. Powyższe działania mają dziś duże znaczenie w ochronie 
środowiska, w tym dla jakości wody pitnej oraz w ochronie klimatu.
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Wysokość stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej  
dla poszczególnych pakietów i ich wariantów

Lp. Pakiet Wariant Stawki  
płatności

1 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 400 zł/ha

2 Pakiet 2. Ochrona 
gleb i wód

2.1. Międzyplony 650 zł/ha
2.2. Pasy ochronne na stokach  
o nachyleniu powyżej 20% 450 zł/ha

3 Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian 
drzew owocowych 1 964 zł/ha

4

Pakiet 4. Cenne 
siedliska i zagrożone 
gatunki ptaków na 
obszarach Natura 
2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzę-
ślicowe 1 276 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe  
i słonorośla 1 043 zł/ha

4.3. Murawy 1 300 zł/ha
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha
4.5. Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha
4.6. Torfowiska

600 zł/ha4.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe
4.6.2. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające 1 206 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie 
na obszarach specjalnej ochrony 
ptaków (OSO)

600 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: rycyka, kszyka, krwa-
wodzioba lub czajki

890 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: wodniczki 1 199 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych  
ptaków: dubelta lub kulika 
wielkiego

1 070 zł/ha

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: derkacza 642 zł/ha
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5
Pakiet 5. Cenne sie-
dliska poza obszara-
mi Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzę-
ślicowe 1 276 zł/ha

5.2. Zalewowe łąki selernicowe  
i słonorośla 1 043 zł/ha

5.3. Murawy 1 300 zł/ha
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha
5.5. Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha
5.6. Torfowiska

600 zł/ha5.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe
5.6.2. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające 1 206 zł/ha

6

Pakiet 6. Zachowanie 
zagrożonych zaso-
bów genetycznych 
roślin w rolnictwie

6.1. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin 
w rolnictwie – w przypadku 
uprawy

750 zł/ha

6.2. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin  
w rolnictwie – w przypadku  
wytwarzania nasion  
lub materiału siewnego

1 000 zł/ha

7

Pakiet 7. Zachowanie 
zagrożonych zaso-
bów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie

7.1. Zachowanie lokalnych ras 
bydła 1 600 zł/szt.

7.2. Zachowanie lokalnych ras 
koni 1 500 zł/szt.

7.3. Zachowanie lokalnych ras 
owiec 360 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras 
świń 1 140 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras 
kóz 580 zł/szt.



25



26

Notatki:
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