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 Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do
zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb,
wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych
gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych
zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.

 Należy podkreślić, że wymogiem obowiązującym w ramach wszystkich
Pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, sprzyjającym
zachowaniu walorów przyrodniczych obszarów rolniczych, jest
zachowanie w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i
elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących
ostoje przyrody.
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• Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest
5 letnie

• Zobowiązanie jest realizowane w ramach co najmniej
jednego Pakietu lub wariantu

• Rolnik musi przestrzegać wymogów określonych
w rozporządzeniu dla danego Pakietu lub wariantu
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 Beneficjent: płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może zostać
przyznana rolnikowi albo zarządcy albo grupie rolników albo grupie
rolników lub zarządców.

 Rodzaj wsparcia:

Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-
letniego zobowiązania, rolnikom lub zarządcom, którzy dobrowolnie
przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w
zakresie danego Pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części
rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty.

 Płatność jest ryczałtowa, przyznawana w zależności od realizowanego
Pakietu do hektara (gruntu ornego/sadu/TUZ-u/obszaru przyrodniczego)
lub do szt. zwierząt (samic danej rasy).

 Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne może być realizowane w
ramach jednego wariantu lub jednego Pakietu, w przypadku gdy Pakiet nie
obejmuje wariantu.
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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne dzieli się na dwa poddziałania:

 Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych

 Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów
genetycznych w rolnictwie.

W ramach poddziałania Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-
klimatycznych wsparcie udzielane będzie na następujące Pakiety:

 1. Rolnictwo zrównoważone.

 2. Ochrona gleb i wód.

 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

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

 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

W ramach poddziałania Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju
zasobów genetycznych w rolnictwie wsparcie udzielane będzie na następujące Pakiety:

 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.
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Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących
Pakietów i wariantów:

 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
 Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:

• Wariant 2.1. Międzyplony,
• Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%;

 Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:

• Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
• Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
• Wariant 4.3. Murawy,
• Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
• Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
• Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
• Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające,
• Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO),
• Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki,
• Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,
• Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego,
• Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;
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 Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:
• Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
• Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
• Wariant 5.3. Murawy,
• Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
• Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
• Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
• Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające;

 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:
• Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie –

w przypadku uprawy,
• Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie –

w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego;
 Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:

• Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła,
• Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni,
• Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,
• Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń,
• Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz.
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 Rolnik lub zarządca może realizować jednocześnie więcej niż jedno
zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym, że takie same
zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych
latach (tylko gdy rolnik kontynuuje realizacje takiego samego zobowiązania
PRSK podjętego przez innego rolnika, może je realizować łącznie mimo, że
zostały podjęte w tym samym rok);

 Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być
przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania. Natomiast w
przypadku, gdy rolnik lub zarządca ubiega się o przyznanie płatności rolno-
środowiskowo-klimatycznej do tego samego obszaru z tytułu realizacji więcej
niż jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, to płatność
przysługuje z tytułu realizacji tego zobowiązania, w ramach którego
przewidziano wyższą stawkę płatności do 1 ha;

 Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach Pakietu 1 nie może być
przyznana w przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania
w ramach Pakietu 2 lub Pakietu 6 oraz w przypadku realizacji zobowiązania w
zakresie działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020;
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 Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje użytki rolne lub
obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy
siedlisk przyrodniczych (zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy,
torfowiska) lub siedliska lęgowe ptaków (derkacz, rycyk, czajka, kszyk,
krwawodziób, wodniczka, dubelt, kulik wielki) zadeklarowane we wniosku o
przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach
danego Pakietu lub danego wariantu, spełniające warunki przyznania płatności
rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz objęte obszarem zatwierdzonym;
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 Rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne od dnia 15 marca roku, w którym
został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-
środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania.

 Jeżeli nie są spełnione warunki do przyznania płatności w
pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-
klimatycznej zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
nie zostaje podjęte, a jeżeli brak spełnienia warunku ma
miejsce w drugim lub kolejnym roku - rolnik kontynuuje
podjęte zobowiązanie (istnieje obowiązek zwrotu za warunek
niespełniony!)
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Warunki Wymogi

 minimalna powierzchnia użytków rolnych 1 ha (3 ha w przypadku pakietu ) lub 1 ha 
obszarów przyrodniczych (w przypadku pakietu 4 lub 5)

 minimalna powierzchnia działki rolnej 0,1 ha
 użytkowanie działek rolnych jako grunty orne w przypadku Pakietu 1, 2, oraz 6
 wsianie międzyplonu w przypadku wariantu 2.1
 użytkowanie działek rolnych jako sad w przypadku Pakietu 3
 użytkowanie działek rolnych jako TUZ lub OP, na których występują siedliska określone 

w rozporządzeniu w przypadku Pakietu 4 i 5
 położenie TUZ lub OP na obszarze Natura 2000 w przypadku Pakietu 4
 położenie TUZ lub OP poza obszarem Natura 2000 w przypadku Pakietu 5
 brak sprzeczności działań obligatoryjnych i fakultatywnych ustanowionych na 

obszarach PZO lub PO z wymogami określonymi dla danego wariantu w przypadku 
Pakietu 4

 uprawianie na gruntach ornych odmian regionalnych lub amatorskich wpisanych do 
Krajowego Rejestru lub roślin gatunków wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do 
rozporządzenia w przypadku Pakietu 6

 utrzymanie wpisanych do księgi hodowlanej zwierząt – pakiet 7
 posiadanie minimalnej liczby samic w stadzie w przypadku Pakietu 7

określone w § 4 ust.2 rozporządzenia, tj.:
 posiadanie planu działalności 

rolnośrodowiskowej,
 nieprzekształcanie występujących w 

gospodarstwie rolnym TUZ,
 zachowanie występujących w 

gospodarstwie rolnym elementów 
krajobrazu rolniczego nieużytkowanych 
rolniczo,

 prowadzenie rejestru działalności 
rolnośrodowiskowej 

 posiadanie dokumentacji przyrodniczej,
 przestrzega innych wymogów, 

określonych dla poszczególnych pakietów 
lub ich wariantów w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia,

 przestrzeganie wymogów określonych 
przez eksperta lub doradcę
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną, przyznaje się rolnikowi lub zarządcy
jeżeli:

 został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

 realizuje 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne,
obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach
określonego Pakietu albo jego wariantu,

 spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w
ramach określonych Pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu
rolno-środowiskowo-klimatycznym.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne  
PROW 2014-2020



 W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płatność podlega
degresywności w zależności od powierzchni objętej wsparciem.

 Progi degresywności dla powierzchni, która może być wspierana w ramach
gospodarstwa rolnego:
 100 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 75 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 60 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 Wyjątkiem od tej reguły są powierzchnie zgłaszane do płatności w ramach
Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz
Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
położonych w granicach Parków Narodowych.

 W przypadku Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie, płatność przysługuje do łącznej powierzchni uprawy rośliny danego
gatunku wymienionej w ust. 4 załącznika nr 4 lub danej odmiany regionalnej lub
amatorskiej wpisanej do krajowego rejestru, nie większej niż 5 ha.
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może zostać przyznana:

w ramach Pakietu 1 – do gruntów ornych jeżeli łączna powierzchnia
posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej 3 ha,

w ramach Pakietu 2 – do gruntów ornych, jeżeli łączna powierzchnia
posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha,

w ramach Pakietu 3 – do gruntów, na których są uprawiane drzewa owocowe
poszczególnych odmian lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r., jeżeli łączna powierzchnia
posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi co najmniej 1 ha,
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 W przypadku Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, wariant 2.1 Międzyplony,
realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach
zagrożonych erozją wodną, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna
w części przysługującej za realizację tego Pakietu na tych gruntach jest
przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych
gruntów.

 W zakresie Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie płatność przysługuje do maksymalnej liczby
zwierząt utrzymywanej w jednym stadzie tj.:
krów: 100 sztuk;
70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej;
100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej;
100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.
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Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w zakresie Pakietu 7 jest przyznawana
do poszczególnych ras zwierząt gospodarskich, jeżeli liczba zwierząt w stadzie
wynosi co najmniej:

 4 krowy tej samej rasy;

 2 klacze tej samej rasy;

 10 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański,
barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, 30 owiec matek
rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras;

 10 loch rasy puławskiej;

 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem
ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r.– 6 loch;

 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem
ochrony zasobów genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 3 lochy;

 3 kozy matki.
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Warunek posiadania minimalnej powierzchni użytków rolnych lub obszarów
przyrodniczych rolnik może spełnić łącznie z co najmniej jednym rolnikiem lub
zarządcą ubiegającymi się o przyznania płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznej.

Warunek posiadania minimalnej powierzchni obszarów przyrodniczych zarządca
może spełnić łącznie z co najmniej jednym rolnikiem albo jednym rolnikiem i
zarządcą ubiegającymi się o przyznania płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznej.
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Warunki szczegółowe przyznania płatności:
 działka rolna obejmuje pojedynczą roślinę uprawną lub mieszankę roślin o powierzchni nie

mniejszej niż 0,1 ha;
 w przypadku roślin, które mogą być uprawiane w cyklu rocznym lub wieloletnim, należy

dodatkowo określić, czy dana roślina jest uprawiana jako roślina jednoroczna (UR), roślina
dwuletnia (UD), czy jako roślina wieloletnia (UW), np. nostrzyk biały – UR, nostrzyk biały -
UW, nostrzyk żółty – UD, nostrzyk żółty – UW;

 w przypadku deklarowania ramach Pakietu 4 lub 5 siedlisk niebędących TUZ (obszary
przyrodnicze OP – obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują
siedliska przyrodnicze lub siedliska lęgowe ptaków wymienione w załączniku nr 4 do
rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego) należy jako uprawę zadeklarować
PRSK+OP+nazwa siedliska (dotyczy 4.2/5.2, 4.3/5.3, 4.6/5.6) np. PRSK OP wilgotne
wrzosowiska (4010). W przypadku deklarowania obszarów przyrodniczych w ramach
wariantów 4.8-4.11 należy zadeklarować PRSK OP;

 w przypadku deklarowania działki rolnej w ramach Pakietu 3, należy podać gatunek/gatunki
oraz odmiany drzew owocowych;

 w przypadku deklarowania na działce rolnej w ramach Pakietu 6 roślin odmian regionalnych
lub amatorskich wpisanych do „KR” należy podać także odmianę danego gatunku;

 w przypadku deklaracji Pakietu 1 lub wariantu 2.1, nazwę rośliny należy podać na
wszystkich działkach rolnych, również tych niezadeklarowanych do powyższych płatności
w danym roku;
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Warunki szczegółowe przyznania płatności:

 w przypadku deklaracji Pakietu 1 – nr Pakietu oraz wnioskowanie o płatność PRSK
należy podać tylko przy działkach, do których wnioskodawca ubiega się o przyznanie
płatności (nie należy przypisywać nr Pakietu do działek niekwalifikujących się do
przyznania płatności w ramach Pakietu 1 – np. TUZ, rośliny sadownicze, działki dodane
w kolejnych latach);

 Informacje szczegółowe dotyczące realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego,
rolno-środowiskowo-klimatycznego lub ekologicznego, w przypadku deklaracji:
 Pakietu 1 należy podać realizowaną w danym roku (jeśli dotyczy) praktykę

dodatkową – przyoranie słomy, przyoranie obornika, międzyplon;
 wariantu 2.1 należy podać gatunki roślin (skład mieszanki) uprawianych

w międzyplonie;
 Pakietu 4 lub Pakietu 5 należy podać sposób użytkowania działki rolnej (kośny lub

kośno-pastwiskowy lub pastwiskowy) – w przypadku użytkowania kośnego lub
kośno-pastwiskowego należy dodatkowo wyrysować część działki rolnej, która
w danym roku ma pozostać nieskoszona (wyjątki!);

 Pakietu 3, należy podać odmiany drzew owocowych rosnących na danej działce
rolnej oraz liczbę drzew poszczególnych odmian – dodatkowo należy wyrysować
miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa;
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Stawki  płatności PROW 2014-2020                Degresywność 

Pakiet 1. Rolnictwo 
zrównoważone

400 zł/ha

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 
jest przyznawana do gruntów ornych 

w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha

75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha 

Pakiet 2. Ochrona 
gleb i wód

650 zł/ha 
(dotyczy międzyplonów)    

450 zł/ha 
(dotyczy pasów ochronnych na 

stokach o nachyleniu powyżej 20%) 

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 
jest przyznawana do gruntów ornych 

w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha

75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha 

Pakiet 3. Zachowanie 
sadów tradycyjnych  
drzew owocowych  

1 964 zł/ha 

Brak degresywności

Płatność jest przyznawana tylko do 
sadów.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne  
PROW 2014-2020



Stawki  płatności PROW 2014-2020                Degresywność 

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

Ekstensywne użytkowanie na OSO 600 zł/ha 

Płatność rolno-środowiskowo-
klimatyczna jest przyznawana do 
trwałych użytków zielonych lub 

obszarów przyrodniczych
w wysokości:

100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha
75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha

60 % stawki – powyżej 100 ha 

Dla obszarów Natura 2000 położonych 
w granicach Parków Narodowych 

nie stosuje się progów degresywności. 

Rycyk a także Kszyk, Krwawodziób
i Czajka

890 zł/ha 

Wodniczka 1 199 zł/ha

Dubelt, a także  Kulik Wielki 1 070 zł/ha 

Derkacz 642 zł/ha 

Zmienno wilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha  

Zalewowe łąki selernicowe i 
słonorośla 

1 043 zł/ha 

Murawy 1 300 zł/ha 

Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 

Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha 

Torfowiska (wymogi obowiązkowe) 600 zł/ha

Torfowiska (wymogi obowiązkowe 
i uzupełniające).

1206 zł/ha 
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Stawki PROW 2014-2020                Degresywność 

Pakiet 5. Cenne 
siedliska poza 
obszarami Natura 
2000

Zmienno wilgotne łąki 
trzęślicowe

1 276 zł/ha  

Płatność rolno-środowiskowo-
klimatyczna jest przyznawana do 
trwałych użytków zielonych lub 

obszarów przyrodniczych
w wysokości:

100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha
75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha

60 % stawki – powyżej 100 ha 

Zalewowe łąki selernicowe
i słonorośla 

1 043 zł/ha 

Murawy 1 300 zł/ha 

Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 

Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha 

Torfowiska (wymogi 
obowiązkowe) 

600 zł/ha

Torfowiska (wymogi 
obowiązkowe i 
uzupełniające)

1206 zł/ha 

Pakiet 6. Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin 
w rolnictwie 

Uprawa 750 zł/ha Płatność rolno-środowiskowo-
klimatyczna jest przyznawana do 

gruntów ornych w wysokości:
100 % stawki – 0,10 ha – 50 ha

75% stawki – powyżej 50 ha – 100 ha
60 % stawki – powyżej 100 ha 

Wytwarzanie 
nasion/materiału 
siewnego

1 000 zł/ha 
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Stawki PROW 2014-2020                Degresywność 

Pakiet 7. Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych 
zwierząt w rolnictwie 

Zachowanie 
lokalnych ras bydła

1 600 zł/szt.

Płatność rolno-środowiskowo-
klimatyczna przysługuje do liczby
zwierząt utrzymywanych w jednym
stadzie nie większej niż:
 100 sztuk krów,
 70 loch stada podstawowego

świń rasy puławskiej,
 100 loch stada podstawowego

świń rasy złotnickiej białej,
 100 loch stada podstawowego

świń rasy złotnickiej pstrej.

Zachowanie 
lokalnych ras koni

1 900 zł/szt.
(konie małopolskie i 
konie wielkopolskie)

1 700 zł/szt.
(pozostałe rasy)

Zachowanie 
lokalnych ras owiec

360 zł/szt.

Zachowanie 
lokalnych ras świń

1 140 zł/szt. 

Zachowanie 
lokalnych raz kóz

580 zł/szt.
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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, konie zimnokrwiste w typie 

sztumskim

Owce owce rasy wrzosówka, owce rasy świniarka, owce olkuskie, polskie owce górskie 

odmiany barwnej, owce rasy merynos odmiany barwnej, owce uhruskie, owce 

wielkopolskie, owce żelaźnieńskie, owce rasy korideil (corriedale), owce 

kamienieckie, owce pomorskie, 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

Wykaz poszczególnych gatunków zwierząt i ich ras.



Rolnikowi lub zarządcy może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację
kosztów transakcyjnych, poniesionych z tytułu:
 sporządzenia w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia, lub

w drugim roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego
dokumentacji przyrodniczej dla siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków
położonych na trwałych użytkach zielonych lub obszarach przyrodniczych,
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznej, objętych obszarem zatwierdzonym – w przypadku Pakietu 4 i 5,
z wyłączeniem wariantu 4.7,

 wykonania w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych, o których mowa w art.
44 ustawy o nasiennictwie, oceny wytworzonego materiału siewnego lub nasion
potwierdzającej wymaganą jakość wytworzonego materiału siewnego lub nasion
uprawianych na gruntach ornych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, objętych obszarem zatwierdzonym –
w przypadku wariantu 6.2.

– jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
w ramach danego Pakietu lub wariantu.
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Koszty transakcyjne dla wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach Natura 2000 i wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Koszty transakcyjne Wysokość kwoty 

przeznaczonej na refundację 

kosztów transakcyjnych

Koszty transakcyjne w związku z sporządzeniem 

dokumentacji przyrodniczej dla siedliska o 

powierzchni:

do 1 ha 260 zł

powyżej 1 ha do 5 ha 1 000 zł

powyżej 5 ha do 20 ha 2 000 zł

powyżej 20 ha do 50 ha 3 000 zł

powyżej 50 ha 4 000 zł



Koszty transakcyjne
Wysokość kwoty 

przeznaczonej na refundację 
kosztów transakcyjnych

1. Koszt wykonania oceny wytworzonych nasion
w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych
w przypadku wytwarzania nasion gatunków
roślin wymienionych w ust. 4 załącznika nr 3 do
rozporządzenia.

za 1 z następujących gatunków roślin:
lnianka siewna (lnicznik siewny), nostrzyk 
biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, 
pasternak zwyczajny, przelot pospolity

268 zł

za 1 z następujących gatunków roślin:
pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto 
krzyca, gryka zwyczajna, proso zwyczajne

240 zł

2. Koszt wykonania oceny wytworzonego
materiału siewnego w laboratoriach urzędowych
lub akredytowanych w przypadku wytwarzania
materiału siewnego roślin odmian regionalnych i
amatorskich wpisanych do rejestru odmian
prowadzonego na podstawie przepisów o
nasiennictwie.

za każdy gatunek rośliny 262 zł

Wysokość kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu wykonania, w laboratoriach urzędowych lub
akredytowanych, oceny wytworzonego materiału siewnego lub nasion potwierdzającej wymaganą
jakość wytworzonego materiału siewnego lub nasion uprawianych przysługuje w wysokości
przedstawionej powyżej, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności rolno-
środowiskowo-klimatycznej za realizację wariantu 6.2. przyznanej za rok, w którym została dokonana
ta ocena.
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Dziękuję za uwagę!


