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Poddziałanie 8.5 
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska 
Beneficjenci: 
• Poddziałanie 8.5 skierowane jest do właścicieli lasów 

prywatnych.
• O  pomoc może ubiegać się właściciel lasu, któremu 

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

Grunty kwalifikujące się do przyznania pomocy 
w ramach poddziałania 8.5 

Pomoc udzielana jest do lasów:
• o powierzchni, co najmniej 0,1 ha,
• o powierzchni nie większej niż 20 ha – dla beneficjenta 

w ciągu całego okresu trwania PROW 2014–2020,
• w średnim wieku drzewostanu: 11–60 lat.
Do pomocy kwalifikowane są lasy, dla których opracowany 
jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których 
zadania z  zakresu gospodarki leśnej określa decyzja 
starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Kryteria wyboru operacji w ramach 
poddziałania 8.5
Na etapie weryfikacji wniosków 
o przyznanie pomocy, przydzielane 
są odpowiednie punkty, zgodnie 
z  następującymi kryteriami 
wyboru: założenie remizy (20 pkt), 
przebudowa składu gatunkowego 
drzewostanu, przez dolesianie 
luk (18 pkt), wprowadzenie 
w  drzewostanie drugiego piętra 
lub podszytu (16 pkt), inwestycje 
w  lasach przylegających do 
śródlądowych wód powierzchniowych (14 pkt), inwestycje 
w  lasach uznanych za lasy ochronne (12 pkt), inwestycje 
w  lasach położonych w  obszarach parków narodowych 
lub rezerwatów przyrody lub obszarach Natura 2000 
(10  pkt), czyszczenia późne (9 pkt), inwestycje w  lasach 
położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną 
(8 pkt), inwestycje w  lasach położonych na obszarach 
z  ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami – ONW (6 pkt).

W  pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym 
beneficjentom, których wnioski uzyskały największą liczbę 
punktów, z tym że minimalny próg punktacji wynosi 8 pkt.

Rodzaje pomocy w ramach poddziałania 8.5

Pomoc stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu 
poniesionych kosztów realizacji inwestycji w drzewostanach 
o odpowiednim wieku.

Rodzaj pomocy Średni wiek 
drzewostanu

Stawka  
pomocy

Przebudowa składu gatunkowego 
drzewostanu przez podsadzenia 
produkcyjne – wprowadzenie II-
go piętra w drzewostanie

30–50 lat
8 137 zł/ha

9 249 zł/ha*

Przebudowa składu gatunkowego 
drzewostanu przez dolesianie 
luk powstałych w wyniku 
procesu chorobowego wraz 
z zabezpieczeniem pniaków po 
wyciętych drzewach

21–60 lat
12 538 zł/ha 

14 213 zł/ha*

Zróżnicowanie struktury 
drzewostanu poprzez  
wprowadzenie podszytu

30–60 lat
4 610 zł/ha 

5 210 zł/ha*

Założenie remizy 30–60 lat 848 zł/ 
remizę

Czyszczenia późne 11–20 lat
764 zł/ha 

917 zł/ha*

* Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje na temat możliwości korzystania 
z  pomocy można otrzymać w  jednostkach terenowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkach 
Doradztwa Rolniczego, nadleśnictwach oraz w Ministerstwie 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – zgodnie z  zakresem zadań 
realizowanych przez poszczególne instytucje. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Płatności Bezpośrednich 

telefon: 22 623 12 34
www.gov.pl/rolnictwo



Dodatkowo od 2015 r. istnieje możliwość przyznania płatności 
bezpośrednich do gruntów, które zapewniły rolnikowi prawo 
do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności 
obszarowej. Oznacza to, że grunty zalesione, od jesieni 
2008 r. będące „kwalifikującymi się hektarami”, będą mogły 
zostać objęte nie tylko jednolitą płatnością obszarową, lecz 
również płatnością za zazielenienie, płatnością dla młodych 
rolników oraz płatnością dodatkową, o  ile spełnione są 
warunki przyznania danej płatności.

Kryteria wyboru operacji w ramach 
poddziałania 8.1
Na etapie weryfikacji wniosków o  wsparcie na zalesienie 
przydzielane są odpowiednie punkty, zgodnie z  kryteriami 
wyboru. Najwyżej premiowane są zalesienia przeprowadzane na 
gruntach przynajmniej w części: zlokalizowanych na korytarzach 
ekologicznych (14  pkt), obszarach zagrożonych erozją wodną 
(12 pkt), przylegających do śródlądowych wód powierzchniowych 
(10 pkt), są gruntami o  nachyleniu terenu powyżej 12°  
(8 pkt), przylegających do lasu lub obszaru zalesionego (7 pkt), 
położonych na glebach V, VI lub VIz klasy bonitacyjnej (6 pkt), 
położonych na obszarach z  ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami – ONW (5 pkt), położonych 
w województwie o lesistości poniżej 30% (4 pkt).
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym beneficjentom, 
których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, z  tym 
że minimalny próg punktacji wynosi 6 pkt.

Działanie 8 
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych 
i poprawę żywotności lasów

Działanie ma na celu zwiększanie obszarów leśnych 
poprzez zalesianie i  tworzenie terenów zalesionych na 
gruntach ornych oraz innych niż rolne, a  także realizację 
inwestycji podnoszących odporność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska. 
Przyczynia się ono do sekwestracji dwutlenku węgla 
oraz utrzymania i  wzmocnienia ekologicznej stabilności 
obszarów leśnych poprzez łączenie rozdrobnionych 
kompleksów leśnych oraz wzbogacanie składu gatunkowego 
istniejących drzewostanów jednogatunkowych. 
Wsparcie w ramach tego działania obejmuje poddziałania: 
• Poddziałanie 8.1: Wsparcie na zalesianie i  tworzenie 

terenów zalesionych 
• Poddziałanie 8.5: Wsparcie na inwestycje zwiększające 

odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska 

Poddziałanie 8.1 
Wsparcie na zalesianie  
i tworzenie terenów zalesionych
Beneficjenci:
• Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników 

(osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami 
lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do 
zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. 

• O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany 
numer identyfikacyjny w  trybie przepisów o  krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

• Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu 
terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów 
oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc 
obejmuje jedynie koszty założenia uprawy leśnej 
tzw. wsparcie na zalesienie.

Grunty kwalifikujące się do przyznania 
pomocy na zalesianie 
Pomoc udzielana jest do gruntów:
• wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty 

rolne, stanowiące grunty orne lub sady, 
• o  powierzchni, co najmniej 0,1 ha i  szerokości większej 

niż 20 m (przy czym wymagania dotyczącego szerokości 
gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z  lasem 
lub obszarem zalesionym),

• o powierzchni nie większej niż 20 ha – dla jednego rolnika 
w ciągu całego okresu trwania PROW 2014–2020.

Pomoc na zalesianie
1. Wsparcie na zalesienie – w  wysokości od 8 307  zł/ha  

do 12 707 zł/ha (w zależności od gatunków drzew, ukształtowania 
terenu, charakterystyki gruntów – grunty erozyjne)
• płatność za poniesione koszty wykonania zalesienia oraz 

ewentualnych poprawek w  drugim roku, dodatkowo 
jego ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenia 
drzewek 3 palikami (1 132 zł/ha),

• wypłacane jest jednorazowo w pierwszym roku zalesienia. 

2. Premia pielęgnacyjna – w  wysokości od 794 zł/ha do 
1  628    zł/ha (w  zależności od ukształtowania terenu, 
charakterystyki gruntów – grunty erozyjne oraz czy są 
to grunty z sukcesją naturalną)
• płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych oraz 

ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją 
naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha), 

• wypłacana jest corocznie przez 5 lat.

3. Premia zalesieniowa – w wysokości 1 215 zł/ha 
• płatność za utracone dochody z działalności rolniczej, 
• wypłacana jest corocznie przez 12 lat, do gruntów na 

których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona 
działalność rolnicza.


