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Dotyczy: projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania "Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2022 r., znak: KRIR/MR/90/2022 w sprawie uwag 

zgłoszonych do powyższego projektu rozporządzenia, przedstawiam wyjaśnienia oraz 

stanowisko w tej sprawie.

Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego wynika ze 

zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zatwierdzonej przez 

Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2021) 6553 z dnia 31 sierpnia 2021 r.) w 

zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W ww. zmianie PROW 2014–2020 

wprowadzono w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego m.in. nowe pakiety: 

Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk 

i Pakiet 9. Retencjonowanie wody, w ramach których zobowiązania będą podejmowane na 

okres jednego roku. W związku z powyższymi zmianami PROW 2014-2020, rozpoczęto 

prace nad zmianą przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, aby 
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zmiany te miały zastosowanie od kampanii naboru wniosków w 2022 r., tj. od 15 marca 2022 

r. 

W odniesieniu do zgłoszonych propozycji Pana Prezesa pragnę przedstawić następujące 

wyjaśnienia.

Uwaga 1:

„Proponujemy jednak nie uzależnianie ww. pomocy (tj. wprowadzenie w ramach Działania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego nowego Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk 

i pastwisk) od posiadania zwierząt”.

W odniesieniu do tej uwagi pragnę podkreślić, że warunek dotyczący posiadania zwierząt 

w ramach Pakietu 8. został określony na poziomie PROW 2014-2020.  W ramach Pakietu 

8. warunkiem przyznania płatności będzie posiadanie przez rolnika co najmniej jednej sztuki 

zwierzęcia z gatunków: bydło domowe, bawoły domowe, kozy, owce lub konie. 

Wprowadzenie tej regulacji ma na celu ukierunkowanie wsparcia do gospodarstw o bardziej 

zrównoważonym profilu produkcji. Jednocześnie, zastosowane podejście (warunek 

posiadania zwierząt) ma na celu zapewnienie spójności z założeniami planowanego do 

wdrożenia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

ekoschematu „Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt”. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Uwaga 2:

„Natomiast wiele kontrowersji budzą zasady, na jakich planuje się wprowadzenie w ramach 

Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego nowego Pakietu 9. Retencjonowanie wody”.

W odniesieniu do tej uwagi należy wskazać, że głównym celem wprowadzenia Pakietu 9. 

Retencjonowanie wody jest promowanie retencjonowania wody (retencji 

glebowej/krajobrazowej) na trwałych użytkach zielonych, co ma przyczynić się do 

zmniejszenia jej szybkiego odpływu, a w efekcie poprawa gospodarki wodnej oraz 

zachowanie siedlisk hydrogenicznych (zależnych od wody). W związku z pogłębiającym się 

niedoborem wody, spowodowanym zmniejszającym się poziomem i niekorzystnym 

rozkładem opadów w ciągu roku oraz niewystarczającą retencją glebową i krajobrazową, 

z punktu widzenia środowiska, ochrony klimatu i gospodarki wodnej, retencjonowanie wody 

na terenach rolniczych stanowi cenną i wymagającą wsparcia usługę ekosystemową. 

Jednocześnie należy podkreślić, że kształt i założenia Pakiet 9. były tworzone 



i konsultowane w szerokim gronie ekspertów, w tym przedstawicieli instytutów naukowych 

i uzyskał uznanie przyrodniczych organizacji pozarządowych.

Uwaga nie została uwzględniona. 

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Ciecióra
Podsekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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