
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 marca 2021 r. 

Poz. 435 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 8 marca 2021 r. 

zmieniające 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 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 22 uchyla się ust. 5; 

2) w § 33: 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Jeżeli rolnik lub zarządca nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej, płatność rolno-środo- 

wiskowo-klimatyczna za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w odniesieniu do którego 

rolnik lub zarządca nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej, przysługuje temu rolnikowi lub zarządcy 

w wysokości zmniejszonej o 40%.”, 

b) ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie: 

„14. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1–3, 5, 8, 9, 9d, ust. 11 pkt 1 i ust. 13, wy-

stąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-

-środowiskowo-klimatyczna w części, do której odnosi się to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchy-

bienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 11 pkt 3 – podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 

7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których 

wcześniej stwierdzono podobne niezgodności. 

15. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 6, wystąpi powtarzalność, o której mowa 

w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest zmniej-

szana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 – podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę sta-

nowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby 

lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.”; 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. 

poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246 oraz z 2020 r. poz. 359.  
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3) w § 34a pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) ust. 9 – wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiąza-

nia rolno-środowiskowo-klimatycznego, w odniesieniu do którego stwierdzono takie uchybienie, która przysłu-

giwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;”; 

4) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu: 

„§ 36a. W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. 

w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6 lub 7, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje 

się, jeżeli rolnik realizuje 2-lenie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.”; 

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin 

w rolnictwie ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

uprawianie odmian regionalnych lub amatorskich zarejestrowanych w krajowym rejestrze z kwalifikowanego materia-

łu siewnego: 

1) w pierwszym i czwartym roku uprawy rośliny danej odmiany, natomiast w drugim, trzecim i piątym roku upra-

wy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbioru w poprzednim 

roku – w przypadku zobowiązań 5-letnich; 

2) w pierwszym roku uprawy danej odmiany, natomiast w drugim roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopusz-

czalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbioru w pierwszym roku – w przypadku zobowiązań 

2-letnich.”; 

6) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin 

w rolnictwie: 

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 

1 

W pierwszym lub czwartym roku uprawy rośliny danej od-

miany regionalnej lub amatorskiej zarejestrowanej w krajo-

wym rejestrze do uprawy tej rośliny nie został wykorzystany 

kwalifikowany materiał siewny – w przypadku zobowiązań 

5-letnich 

50% – – 1,75 88% 

b) dodaje się lp. 2 w brzmieniu: 

2 

W pierwszym roku uprawy rośliny danej odmiany regional-

nej lub amatorskiej zarejestrowanej w krajowym rejestrze 

do uprawy tej rośliny nie został wykorzystany kwalifikowa-

ny materiał siewny – w przypadku zobowiązań 2-letnich 

50% – – 1,75 88% 

§ 2. Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klima- 

tyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami: 

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik 
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