Warszawa, dnia 09 marca 2021

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy: PO.pe.0211.1.2020

Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na uwagi przekazane w ramach konsultacji publicznych rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, uprzejmie informuję, co następuje.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej terminu na zgłoszenie zmian we wniosku o przyznanie płatności
ekologicznej, uprzejmie informuję zgodnie z poniższym.
Biorąc pod uwagę, że w zakresie terminu na zgłaszanie zmian do wniosku nadal obowiązują przepisy
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego
zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu
do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady
wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), które w art. 14 ust. 2
określają termin na zgłaszanie zmian do wniosku na dzień 31 maja danego roku, obecnie procedowana
zmiana rozporządzenia ekologicznego nie obejmie tej kwestii.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej zwiększenia stawek płatności dla pakietu 6. i pakietu 12. (trwałe
użytki zielone) do poziomu zbliżonego dla płatności do upraw paszowych oraz uwagi dotyczącej zmiany
przepisów dotyczących tworzenia grup rolników (na potrzeby spełnienia warunku posiadania zwierząt
przy ubieganiu się o płatności ekologiczne w ramach pakietu 5. lub 11. – uprawy paszowe oraz pakietu
6. lub 12. – trwałe użytki zielone), uprzejmie informuję zgodnie z poniższym.
Zgodnie z przepisami UE, tj. art. 29 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW
2014-2020 rekompensują beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych
w wyniku podjętych zobowiązań. Oznacza to, że płatności w ramach działania są uzależnione od tych
dwóch parametrów (tj. dodatkowe koszty i utracone dochody).
Biorąc pod uwagę powyższe, stawki płatności zawarte w przygotowanych przez Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB kalkulacjach zostały ustalone przy uwzględnieniu
utraconych przychodów (wartości produkcji) i różnicy kosztów (wzrost lub spadek) spowodowanych
prowadzeniem produkcji ekologicznej w odniesieniu do konkretnych grup upraw. Z kalkulacji tych
wynika m.in. określona na poziomie projektu rozporządzenia ekologicznego różnica w poziomie stawek
płatności ekologicznych dla pakietów dotyczących TUZ i pakietów dotyczących upraw paszowych na
gruntach ornych.
Odnosząc się natomiast do uwagi dotyczącej zmiany przepisów dotyczących tworzenia grup rolników
(na potrzeby spełnienia warunku posiadania zwierząt przy ubieganiu się o płatności ekologiczne
w ramach pakietu 5. lub 11. – uprawy paszowe oraz pakietu 6. lub 12. – trwałe użytki zielone), uprzejmie
informuję, że ze względu na ograniczenia systemowo-wdrożeniowe brak jest obecnie możliwości, aby
przedmiotowe grupy obejmowały rolników z różnym minimalnym poziomem obsady zwierząt.
W kontekście powyższego zwracam się z prośbą, aby przedstawiciele Izb Rolniczych w ramach
kontaktów z rolnikami realizującymi zobowiązania ekologiczne w ramach działania Rolnictwo
ekologiczne PROW 2014-2020 zwracali rolnikom uwagę, że w przypadku ubiegania się o płatności
ekologiczne w ramach ww. pakietów, grupa może być utworzona wyłącznie przez rolników, których
obowiązuje ten sam minimalny poziom obsady zwierząt.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej rozważenia zmian w „sankcjach dotyczących nieposiadania
odpowiedniej obsady zwierząt w odniesieniu do posiadanej powierzchni upraw paszowych oraz TUZ”,
uprzejmie informuję zgodnie z poniższym.
W przypadku działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 obowiązują następujące zasady
ogólne w zakresie przyznawania płatności do powierzchni upraw paszowych i trwałych użytków
zielonych powiązane ze spełnieniem warunku posiadania zwierząt.
W przypadku pakietu 5. lub 11. – uprawy paszowe płatność ekologiczna jest przyznawana do takiej
powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt, aby na wnioskowanej o przyznanie powierzchni
upraw paszowych był spełniony warunek minimalnej obsady zwierząt. Oznacza to, że jeżeli
przykładowo rolnik wnioskuje o przyznanie płatności do powierzchni 10 ha takich upraw, a posiadane
przez rolnika zwierzęta (przeliczone na DJP) pozwalają na spełnienie warunku minimalnej obsady
zwierząt na powierzchni jedynie 8 ha, to płatność ekologiczna w ramach pakietu 5. lub 11. zostanie
przyznana do powierzchni 8 ha, natomiast cała powierzchnia wnioskowana do płatności (tj. 10 ha upraw
paszowych) będzie objęta zobowiązaniem ekologicznym.

Natomiast odmienne rozwiązanie jest stosowane w przypadku pakietu 6. lub 12. – trwałe użytki zielone.
Dla tej płatności warunek minimalnej obsady zwierząt odnosi się do całej powierzchni TUZ jaka jest
w gospodarstwie, tj. nawet na tej powierzchni, która nie jest deklarowana do płatności ekologicznej,
ponieważ wszystkie TUZ występujące w gospodarstwie powinny stanowić bazę paszową dla
utrzymywanych w nim zwierząt.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej wprowadzenia w działaniu Rolnictwo ekologiczne dodatkowego
pakietu polegającego na przyznawaniu dopłat do zwierząt utrzymywanych na głębokiej ściółce
(np. 500 zł na DJP), uprzejmie informuję zgodnie z poniższym.
Zgodnie z przepisami UE płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 mogą
być przyznawane wyłącznie do powierzchni upraw. Wynika to bezpośrednio z załącznika nr II
(tj. Kwoty i poziomy dofinansowania) do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w którym dla działania
przewidziana jest tylko płatność na hektar.
Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest możliwości wdrożenia w ramach działania proponowanego
nowego pakietu. Niemniej jednak informuję, że produkcja zwierzęca w gospodarstwach ekologicznych
jest wspierana pośrednio poprzez płatności ekologiczne do powierzchni upraw paszowych na gruntach
ornych (pakiet 5. i 11.) oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych. Ponadto, od 2020 r. rolnicy
(nie tylko ekologiczni) mogą ubiegać się o płatności do zwierząt w ramach działania Dobrostan zwierząt
PROW 2014-2020.
W odniesieniu do uwagi dotyczącej zmian w zakresie stosowanego mechanizmu degresywności
płatności (podniesienia granicy przedziału z płatnością 100% do 100 ha), uprzejmie informuję zgodnie
z poniższym.
Dziękując za zgłoszoną propozycję dotyczącą zmian w stosowanym w działaniu Rolnictwo ekologiczne
PROW 2014-2020 mechanizmie degresywności płatności, uprzejmie informuję, że planowane jest aby
mechanizm degresywności płatności nie był stosowany od 2022 r. Ponadto, pragnę zwrócić uwagę, że
mechanizm ten nie będzie również stosowany w przypadku przyszłego wsparcia powierzchniowego dla
rolnictwa ekologicznego, które będzie wdrażane od 2023 r. w ramach nowej WPR.

Z poważaniem,
z upoważnienia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Gembicka
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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