Działanie „Rolnictwo ekologiczne” – definicje
grupa rolników w rozumieniu art. 29 rozporządzenia nr 1305/2013 - oznacza, grupę
podmiotów (osób fizyczny, osób prawnych, grup osób fizycznych lub prawnych),
których gospodarstwa rolne są położone na terenie Polski i którzy prowadzą
działalność rolniczą;
użytki rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013,
zwane dalej „użytkami rolnymi” - oznaczają każdy obszar zajmowany przez grunty
orne, trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe lub uprawy trwałe;
obszar zatwierdzony w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia
nr 640/2014, zwany dalej „obszarem zatwierdzonym” – obszar, w odniesieniu, do
którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z
warunkami przyznania pomocy;
grunty orne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013, zwane dalej
„gruntami ornymi” - oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary
dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane, w tym obszary odłogowane bez
względu na to, czy grunty te znajdują się pod uprawą szklarniową lub pod stałym bądź
ruchomym przykryciem;
działka rolna w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, zwana
dalej „działką rolną” - oznacza zwarty obszar gruntu, zadeklarowany przez jednego
rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw; jednakże w przypadku gdy
wymagana jest oddzielna deklaracja użytkowania pewnego obszaru w ramach grupy
upraw, działka rolna podlega w razie konieczności dalszemu wyznaczeniu na podstawie
tego konkretnego użytkowania, minimalna powierzchnia działki rolnej kwalifikującej
się do przyznania płatności wynosi 0,1 ha. W przypadku upraw deklarowanych w
ramach działania Rolnictwo ekologiczne (PROW 2014-2020) działkę rolną może
stanowić także kilka przylegających do siebie powierzchni upraw, pod warunkiem, że
wszystkie uprawy na tej działce rolnej należą do tej samej grupy upraw (ten sam pakiet
lub jego wariant) oraz powierzchnia z wielogatunkową uprawą sadowniczą;
zobowiązanie ekologiczne – zobowiązanie, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia
nr 1305/2013, obejmujące użytki rolne, zadeklarowane we wniosku o przyznanie
pierwszej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub wariantu, spełniające
warunki przyznania płatności ekologicznej, objęte obszarem zatwierdzonym, a w
przypadku jeżeli różnica między całkowitym obszarem zatwierdzonym a całkowitym
obszarem zgłoszonym do płatności jest mniejsza lub równa 0,1 ha (art. 18 ust. 6 akapit
drugi rozporządzenia nr 640/2014) – użytki rolne zadeklarowane we wniosku o
przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub wariantu,
objęte obszarem zatwierdzonym.

trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia
nr 1307/2013, zwane dalej „trwałymi użytkami zielonymi” – grunty wykorzystywane
do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie
(samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem
danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej; mogą one obejmować
inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu, pod
warunkiem że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych.
Jednostki certyfikujące – są to podmioty upoważnione do działania w rolnictwie
ekologicznym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie
ekologicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1324, t.j.) jednostki certyfikujące przyjmują
zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie
ekologicznym – jest to dokument, który zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, jednostka certyfikująca przekazuje
Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a) 15 października każdego roku - w przypadku producentów, względem których
jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań do dnia 1
października danego roku,
b) 30 listopada każdego roku - w przypadku producentów innych niż wskazani w lit.
a, względem których jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań
do dnia 15 listopada danego roku;
Uprawa na materiał siewny – oznacza materiał siewny pochodzący z tych upraw, który
został poddany ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie.
Przy wytwarzaniu materiału siewnego kategorii kwalifikowany powierzchnia
plantacji nasiennych roślin rolniczych nie może być mniejsza niż:
▪ 2 ha - w przypadku materiału siewnego roślin zbożowych;
▪ 0,5 ha - w przypadku pozostałych gatunków roślin rolniczych.

