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Stosownie do postanowień Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. l 006) przekazuję w załączeniu projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję 
Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla 
producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, z uprzejmą prośbą o skierowanie 
niniejszego projektu pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. 

Projektowane rozporządzenie wynika z konieczności nowelizacji rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 
związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka 
i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499), wdrażającego przepisy rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 201611613 z dnia 8 września 2016 r. przewidującego nadzwyczajną 
pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. 
UE L 242 z 09.09.2016 r., str. l 0), tak aby zapewnić efektywne wykorzystanie pomocy UE przyznanej 
Polsce na mocy niniejszego rozporządzenia Komisji. 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów pod pozycją RC31. 

Zgodnie z opinią Ministra Spraw Zagranicznych projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem 
U ni i Europejskiej. 

W dniu 21 czerwca br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie 
Ministrów przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z przyjętymi uwagami Rządowego Centrum 
Legislacji. 

Uprzejmie informuję , że projektowane rozporządzenie uwzględnia uwagi Rządowego 
Centrum Legislacji. 

Ponadto uprzejmie informuję , że w przedłożonym projekcie w stosunku do wersji przyjętej 
przez Stały Komitet Rady Ministrów, wprowadzone zostały następujące zmiany: 

l. Doprecyzowano projektowany przepis § 2a ust. l pkt 2, że pomoc w formie refundacji kosztów 

zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych przysługuj e producentowi mleka równi eż 

w odniesieniu do zakupu jałówek hodowlanych ras dwukierunkowych, utrzymywanych 

wyłącznie w celu produkcji mleka, zwanych dalej ,jałówkami hodowlanymi ras mlecznych", 

tak aby nie było wątpliwości, że pomocą mogą być również objęte rasy dwukierunkowe 

Kancelaria, {!;lO'~ ~'łv1i 1~ produkcji mleka. Doprecyzowanie przepisu jest analogiczne jak 
Departarn:xbn · ą:fjŁJM4~isfiuwl ie ·e § 2 ust. l pkt l lit. a nowelizowanego rozporządzenia, zgodnie 

z którym pom c przys guje producentowi mleka w formie refundacji kosztów zakupu jałówek 
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hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu 

produkcji mięsa. 

Zmienione brzmienie § 2a ust. l pkt 2: 

" 2) producentowi mleka - w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych 
lub ras dwukierunkowych, utrzymy wanych wyłącznie w celu produkcji mleka, zwanych dalej 
"jałówkami hodowlany mi ras mlecznych ". mających powyżej 3 mies ięcy i nie więcej niż 24 miesiące." 

2. W projektowanym brzmieniu § 21 c ust. l pkt 2 dotyczącym informacji, co zawiera wniosek 

składany przez producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec ubiegającego się 

o pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec doprecyzowano przepis pod 

względem redakcyjnym oraz usunięto sformułowanie, że informacja dotycząca masy oraz 

wieku jagnięcia lub wieku owcy jest sporządzana przez wystawcę tych dokumentów. 

Na wniosek Agencji Rynku Rolnego usunięto wymóg wskazania we wniosku numerów 

identyfikacyjnych zwierząt tak aby uprościć procedurę wypełniania wniosków przez 

producentów oraz rozpatrywania wniosków przez ARR. Usunięte informacje wynikają 

z dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie pomocy. 

Zmienione brzmienie § 21c ust. l pkt 2: 

" 2) liczbę zakupionych jagniąt lub owiec, o których mowa w § 21 a ust. l pkt 2, do których producent 
mleka, producent świń lub producent owiec ubiega s ię o udzielenie pomocy ze wskazaniem masy oraz 
wieku każdego jagnięcia lub wieku każdej owcy ;" 

3. W projektowanym brzmieniu § 21 f ust. l pkt 3 dotyczącym informacji , co zawiera wniosek 

składany przez producenta mleka ubiegającego się o pomoc w formie refundacji kosztów zakupu 

jałówek hodowlanych ras mlecznych usunięto wymóg wskazania we wniosku numerów 

identyfikacyjnych zakupionych zwierząt (uzasadnienie analogiczne jak w pkt 2). Przedmiotowa 

informacja wynika z dokumentów załączonych do wniosku (projektowany§ 21 f ust. 2 pkt 3). 

" 3) liczbę zakupionych jalówek hodowlanych ras mlecznych, o których mowa w § 21 d ust. l pkt 3, 
do których producent mleka ubiega s ię o udzielenie pomocy, ze wskazaniem przedziałów wiekowych, 
do których należą zakupione zwierzęta; " 

4. Uzasadnienie projektu rozporządzenia uzupełniono o wskazanie, że w dniu 22 czerwca br. 

informacja w zakresie projektowanych mechanizmów pomocy została przekazana do Komisji 

Europejskiej. 

5. Uzasadnienie zaktualizowano w związku ze zmianami , o których mowa w ww. pkt 1-4. 

Projekt rozporządzenia został zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. 

W związku z tym, że wydatki państw członkowskich w odniesieniu do płatności w ramach 
niniejszego rozporządzenia kwalifikują się do pomocy finansowej Unii jedynie w przypadku, 
gdy płatności te zostały dokonane najpóźniej do dnia 30 września 2017 r. jak również mając na 
uwadze charakter projektowanych form pomocy oraz przewidziane terminy na składanie wniosków 
o udzielnie pomocy w ramach projektowanego rozporządzenia (tj . do dnia 31 lipca br.), zwracam si ę 
z uprzejmą o skierowanie przedłożonego projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez Radę 

Ministrów na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

RM-110-73-17 

Departament Rady Ministrów 
27-06-2017 

CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW 
Przedstawiam dokument rządowy zgłoszony przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
do rozpatrzenia w trybie obiegowym z prośbą o ew. uwagi w terminie arzy; 

do dnia 29 czerwca 201 7 r. do godz. 16.15 
W przypadku braku uwag w wyznaczonym terminie - zgodnie z § 92 ust.4 
uchwały nr 190 Rady Ministrów =dn. 29 października 2013 r. Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. I 006) - dokument zostanie 
uznany za przyjęty przez Radę Ministrów. 

(-) Sekretarz Rady Ministrów 

Z poważaniem 



warszawa, dnia czerwca 2017 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPU E-920.962.2017/4/BP 

dot.: KRM-110.63-17 z 20.06.2017 r. 

Pani. 
Małląrzata Hirszel 
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii EUI'OO,elsiKłei projektu rozporządzenia Rody Ministrów 

zmieniającego rozporządzenie w realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadali 
związanych z ustanowieniem pomocy dostosowawczej dla producentów mleka 

i rolników w innych sektorach wyraiona przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Sekretarz, 

w związku z przedłożonym projektem pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 
Projekt rozporządtenia jest zgodny z orłNI•em Unii Europejskiej. 

l poważaniem 

Do wiadomości: 
Pan Krzysztof Jurgiet 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



ROZ ORZĄDZENIE 

RAD MINISTRÓW 

PROJEKT 

zmieniające rozporządzenie w spra ie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem nadzw czajnej pomocy dostosowawczej dla producentów 

mleka i rolników innych sektorach hodowlanych 

Na podstawie art. 12a ust. l usta y z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego 

i organizacji niektórych rynków roln h (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006) zarządza się, co 

następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Rady Mi istrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji 

przez Agencję Rynku Rolnego zadań wiązanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej dla producentów rolek i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. 

poz. 499), wprowadza się następujące z mny: 

l) w§ 2 ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzm enie: 

"2) pkt 2- przeznacza się 53 98 188 zł; 

3) pkt 4- przeznacza się 22 00 000 zł."; 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

"§ 2a. l. W przypadku niewyk rzystania środków finansowych przeznaczonych na 

udzielenie pomocy, o której mowa w 2 ust. l pkt 1-3, Agencja udziela pomocy, o której 

mowa wart. l rozporządzenia 2016/16 3: 

l) producentowi mleka, produce towi świń lub producentowi owiec, któremu został 

nadany numer identyfikacyjny w t ybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, zwanemu dalej "producent m owiec" - w formie refundacji kosztów zakupu 

jagniąt, mających poniżej 12 miesięcy ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg, 

zwanych dalej ,jagniętami", lub owiec ających nie mniej niż 12 miesięcy; 

2) producentowi mleka -w forroi refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras 

mlecznych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mleka, 
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zwanych dalej ,jałówkami hodowlany i ras mlecznych", mających powyżej 3 miesięcy i nie 

więcej niż 24 miesiące. 

2. W przypadku niewykorzystani środków finansowych przeznaczonych na udzielenie 

pomocy, o której mowa w ust. l, gencja udziela pomocy, o której mowa w art. l 

rozporządzenia 2016/1613, producen wi mleka z tytułu sprzedaży mleka przez tego 

producenta w okresie od dnia lluteg 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. podmiotom 

skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia l lutego 2016 r. do dnia 30 

kwietnia 2016 r.- w formie wsparcia nansowego do liczby kilogramów mleka stanowiącej 

różnicę między liczbą kilogramów ml ka sprzedanych przez producenta mleka podmiotom 

skupującym mleko w okresie od dnia lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. a liczbą 

kilogramów mleka sprzedanych podm· tom skupującym mleko w okresie od dnia l lutego 

2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

3. Pomoc, o której mowa w§ 2a t. l pkt 2, nie przysługuje producentowi mleka, który 

złożył wniosek o płatność w zakresie p mocy, o której mowa w § 2 ust. l pkt l. 

4. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje producentowi mleka, który 

złożył wniosek o płatność w zakresie p 

l) o której mowa w§ 2 ust. l pkt , lub 

2) udzielanej na podstawie rozpor ądzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w 

sprawie realizacji przez Agencję Rynk ·Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy 

na ograniczenie produkcji mleka (Dz. . poz. 1477). 

5. Na pomoc, o której mowa w ust 1: 

a) pkt l - przeznacza się kw ę w wysokości l 0% niewykorzystanych środków 

finansowych przeznaczonych na udziel nie pomocy, o której mowa w§ 2 ust. l pkt 1-3, 

b) pkt 2 - przeznacza się kw tę w wysokości 90% niewykorzystanych środków 

finansowych przeznaczonych na udziel nie pomocy, o której mowa w§ 2 ust. l pkt 1-3. 

6. Ilekroć w przepisach rozporzą zenia jest mowa o siedzibie stada producenta owiec, 

rozumie się przez to wszystkie siedziby stad tego producenta owiec. 

7. Do ceny zakupu jagnięcia, owe lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, która nie jest 

wyrażona w złotych, stosuje się przepis § 2 ust. 4."; 

3) w§ 3: 
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a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Pomoc, o której mowa w § 2 st. l oraz w § 2a ust. l i 2, jest udzielana na wniosek 

producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec, zwany dalej "wnioskiem 

o udzielenie pomocy", złożony do dy ektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania al o siedzibę producenta mleka, producenta świń lub 

producenta owiec. Za dzień złożenia iosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu 

tego wniosku do właściwego oddziału t renowego Agencji.", 

b) po ust. l dodaje się ust. la w br mieniu: 

"la. W przypadku pomocy, o któ ej mowa w § 2a ust. l i 2, Prezes Agencji podaje do 

publicznej wiadomości na stronie inte etowej administrowanej przez Agencję ogłoszenie o 

naborze wniosków o udzielenie porno y, nie później niż 2 dni przed dniem planowanego 

rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Ogłoszenie zawiera wskazanie dnia 

rozpoczęcia terminu składania wnioskó o udzielenie pomocy, o której mowa w§ 2a ust. l i 

2 " . ' 

c) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

"2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa: 

l)w§2ust.l: 

a) pkt 1-3, składa się w terminie 2 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, 

b) pkt 4, składa się w terminach o reślonych w § 20 ust. l; 

2) w § 2a ust. l i 2, składa si w terminie od dnia rozpoczęcia terminu składania 

wniosków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie pomocy, o którym w 

ust. la, do dnia 3llipca 2017 r. 

3. Wniosek o udzielenie pomocy, której mowa w§ 2 ust. l pkt 1-3 i w§ 2a ust. l i 2, 

złożony po upływie terminów, o któryc mowa w ust. 2 pkt l lit. a i pkt 2, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

4. Wniosek o udzielenie pomocy wieraco najmniej: 

l) imię i nazwisko albo nazwę or adres zamieszkania albo siedzibę producenta mleka, 

producenta świń lub producenta owiec biegającego się o pomoc; 
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2) numer identyfikacji podatka ej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji lu ości (numer PESEL) producenta mleka, producenta 

świń lub producenta owiec ubiegające o się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie 

posiada obywatelstwa polskiego - nu er paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość tego producenta; 

3) numer rejestracyjny, o który mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o Agencji Rynku Rolnego i organizac i niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą 

o Agencji", producenta mleka, produc nta świń lub producenta owiec ubiegającego się o 

pomoc, o ile został nadany; 

4) numer siedziby stada produc nta mleka, producenta świń lub producenta ow1ec 

ubiegającego się o pomoc nadany zg dnie z przepisami ustawy o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt."; 

4)w § 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Pomoc, o której m wa w § 2 ust. l pkt 4 oraz w § 2a ust. l i 2, jest 

wypłacana na wniosek o ud ielenie pomocy, w drodze decyzji administracyjnej 

wydawanej przez dyrektora ddziału terenowego Agencji właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania al o siedzibę producenta mleka, producenta świń lub 

producenta owiec ubiegające o się o pomoc.", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w br mieniu: 

"3a. Dyrektor oddziału erenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzib producenta mleka odmawia, w drodze decyzji 

administracyjnej, udzielenia omocy, o której mowa w: 

l) § 2a ust. l pkt 2 - przypadku gdy producent mleka złożył wniosek o 

płatność w zakresie pomocy, której mowa w§ 2 ust. l pkt l; 

2) § 2a ust. 2 - w przy dku gdy producent mleka złożył wniosek o płatność 

w zakresie pomocy, o które mowa w § 2 ust. l pkt l, lub w zakresie pomocy 

udzielanej na podstawie rozp rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. 

w sprawie realizacji prze Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z 

ustanowieniem pomocy na o aniezenie produkcji mleka.", 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b brzmieniu: 
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"7 a. Producent będący ednocześnie producentem mleka, producentem świń 

lub producentem owiec, moż w ramach pomocy, o której mowa w§ 2a ust. l pkt 

l, ubiegać się o refundację k sztów zakupu nie więcej niż do l 00 sztuk jagniąt lub 

ow1ec. 

7b. Zwierzę, do które o producent mleka, producent świń lub producent 

owiec ubiega się o pomoc, której mowa w § 2a ust. l, może zostać objęte tą 

pomocą tylko raz."; 

5) po § 21 dodaje się § 21a- 21i w brz 

"§ 21a. 1. Pomoc, o której mow w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli producent 

mleka, producent świń lub producent o 

1) posiadał, w dniu 31 grudnia 016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na 

podstawie ustawy o systemie identyfi acji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego 

mleczny lub kombinowany mające po żej 24 miesięcy, świnie lub owce, według danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospoda skich; 

2) dokonał od dnia l stycznia 2 17 r. do dnia 31 lipca 2017 r. zakupu co najmniej 

10 jagniąt mających w dniu zakupu po iżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie 

więcej niż 40 kg lub co najmniej O owiec mających w dniu zakupu nie mniej niż 

12 miesięcy, które zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich; 

3) zobowiąże się do utrzymywa ia jagniąt lub owiec, do których będzie udzielona 

pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 20 r. 

2. W przypadku śmierci producen a mleka, producenta świń lub producenta owiec albo 

w przypadku wystąpienia innego z arzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało 

następstwo prawne, pomoc, o której m wa w § 2a ust. 1 pkt 1, jest udzielana producentowi 

mleka, producentowi świń lub produ entowi owiec będącemu spadkobiercą albo innym 

następcą prawnym, jeżeli objął w po iadanie gospodarstwo zmarłego producenta mleka, 

producenta świń lub producenta owi e i spełnił warunki, o których mowa w ust. l, lub 

warunki te zostały spełnione przez popr ednika prawnego producenta mleka, producenta świń 

lub producenta owiec albo łącznie prze tych producentów oraz ich poprzedników prawnych. 

3. W przypadku przeniesienia po iadania gospodarstwa producenta mleka, producenta 

świń lub producenta owiec, który spełn ł warunek, o którym mowa w ust. l pkt l, pomoc, o 

której mowa w § 2a ust. l pkt l, prz ługuje producentowi mleka, producentowi świń lub 
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producentowi owiec, który objął w osiadanie to gospodarstwo, jeżeli w dniu złożenia 

wniosku o udzielenie pomocy jest posi aczem tego gospodarstwa, oraz: 

l) spełnił warunek, o którym mow w ust. l pkt 3; 

2) warunek, o którym mowa w ust l pkt 2, został spełniony przez tego producenta, jego 

poprzednika prawnego lub łącznie prze tych producentów. 

4. Jeżeli gospodarstwo objęte w p siadanie wskutek dziedziczenia albo innego zdarzenia 

prawnego jest przedmiotem współposia ania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, 

co do którego pozostali współposiadac wyrazili pisemną zgodę. 

5. Ilekroć w dalszych przepisach otyczących pomocy, o której mowa w§ 2a ust. l pkt 

l, jest mowa o producencie mleka, p oducencie świń lub producencie owiec, rozumie się 

przez to również producenta mleka, pr ducenta świń lub producenta owiec, któremu pomoc 

jest udzielana na podstawie ust. 2 albo . 

6. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. l pkt l, jest udzielana do zakupu co najmniej 

10 i nie więcej niż l 00 jagniąt lub owie 

§ 2lb. l. Kwota pomocy udzi lanej producentowi mleka, producentowi świń lub 

producentowi owiec, o którym mowa § 2a ust. l pkt l, wynosi: 

l) 90 zł- do jagnięcia; 

2) 150 zł- do owcy. 

2. Kwota pomocy, o której mowa ust. l, nie może być wyższa niż: 

l) cena netto zakupu zwierzęcia kazana na fakturze albo fakturze V A T RR albo 

2) cena zakupu zwierzęcia wska ana na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży 

potwierdzającej jego zakup - w pr ypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami 

ryczałtowymi. 

§ 2lc. l. Wniosek o udzielenie p mocy, o której mowa w § 2a ust. l pkt l, składany 

przez producenta mleka, producenta ś iń lub producenta owiec poza elementami, o których 

mowa w § 3 ust. 4, zawiera co najmniej 

l) liczbę krów typu użytkoweg mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 

miesięcy, świń lub owiec utrzymywa ch w dniu 31 grudnia 2016 r. w siedzibie stada, o 

której mowa § 2la ust. l pkt l; 
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2) liczbę zakupionych jagniąt lu owiec, o których mowa w § 2la ust. l pkt 2, do 

których producent mleka, producent 'wiń lub producent owiec ubiega się o udzielenie 

pomocy ze wskazaniem masy oraz wie u każdego jagnięcia lub wieku każdej owcy; 

3) numer rachunku bankowego roducenta mleka, producenta świń lub producenta 

owiec ubiegającego się o udzielenie omocy, na który zostaną wypłacone środki z tytułu 

udzielenia pomocy. 

2. Do wniosku o udzielenie porno y, o którym mowa w ust. l, dołącza się: 

lbo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, 

w przypadku dokonywania sprzedaży iędzy rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę 

i numery identyfikacyjne jagniąt lub o iec zakupionych w okresie, o którym mowa w § 2la 

ust. l pkt 2; 

2) informacje o jagniętach lub owcach, na które zostały wystawione dokumenty, 

o których mowa w pkt l, zawierając wskazanie masy oraz wieku każdego jagnięcia lub 

informację zawierającą wskazanie wi ku każdej owcy, sporządzone przez wystawcę tych 

dokumentów - w przypadku gdy nformacji tych nie można ustalić na podstawie 

dokumentów, o których mowa w pkt l; 

3) oświadczenie producenta mle , producenta świń lub producenta owiec, w którym 

zobowiąże się do utrzymywania, nie kr cej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jagniąt lub owiec, do 

których będzie udzielona pomoc; 

4) odpis prawomocnego postan wienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowany akt poświadczenia dzi dziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące 

spadku obejmującego gospodarstwo, którym mowa w § 21a ust. 2, lub kopie tych 

dokumentów- w przypadku gdy prod cent mleka, producent świń lub producent owiec jest 

spadkobiercą, o którym mowa w § 2la st. 2; 

5) dokument potwierdzający zaist ienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu 

- w przypadku gdy producent mleka, producent świń lub producent owiec ubiegający się 

o pomoc jest następcą prawnym innym iż spadkobierca; 

6) umowę sprzedaży, dzierża lub inną umowę, na podstawie której zostało 

przeniesione posiadanie gospodarstwa, ub kopie tych umów - w przypadku, o którym mowa 

w § 2la ust. 3; 
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7) zgodę, o której mowa w § 21 ust. 4 - w przypadku gdy gospodarstwo, o którym 

mowa w § 2la ust. 2, jest przedmiotem spółposiadania. 

3. Oświadczenie, o którym mowa ust. 2 pkt 3, składa się w formie pisemnej, w postaci 

papierowej albo elektronicznej, na fo ularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym 

na stronie internetowej administrowane przez Agencję. 

4. Do składania oświadczenia w staci elektronicznej stosuje się przepisy art. 63 § 3a-

5 kodeksu postępowania administra yjnego dotyczące podań wnoszonych w formie 

dokumentu elektronicznego. 

5. Jeżeli wniosek o udzielenie po ocy, o której mowa w § 2a ust. l pkt l, nie zawiera 

informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 lub w ust. l, lub nie dołączono do niego 

dokumentów lub oświadczenia, o któr ch mowa w ust. 2, wniosek ten pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

§ 2ld. l. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. l pkt 2, jest udzielana, jeżeli producent 

mleka: 

l) posiadał, w dniu złożenia wn· sku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której 

nadano numer na podstawie ustawy o s sternie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu 

użytkowego mleczny lub kombinowan mające powyżej 24 miesięcy albo nie posiadał w tym 

dniu krów w siedzibie stada, według da ych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich; 

2) sprzedał w 2016 r. podmiotom kupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka; 

3) dokonał od dnia l stycznia 201 r. do dnia 3llipca 2017 r. zakupu co najmniej jednej 

jałówki hodowlanej rasy mlecznej maj ej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 

24 miesiące, która została zgłoszon do rejestru zwierząt gospodarskich i dla której 

wystawiono świadectwo potwierdzając jej pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwier ąt gospodarskich, urodzonej w stadzie objętym oceną 

wartości użytkowej bydła; 

4) zobowiąże się do utrzymywa ia jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których 

będzie udzielona pomoc, nie krócej niż o dnia 31 lipca 2020 r. 

2. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. l pkt 2, jest udzielana me więceJ niż do 

30 zakupionych jałówek hodowlanych s mlecznych. 
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3. W przypadku śmierci produ enta mleka albo w przypadku wystąpienia mnego 

zdarzenia prawnego, w wyniku któreg zaistniało następstwo prawne, pomoc, o której mowa 

w § 2a ust. l pkt 2, jest udziela a producentowi mleka, jeżeli objął w posiadanie 

gospodarstwo zmarłego producenta ml ka i spełnił warunki, o których mowa w ust. l, lub 

warunki te zostały spełnione przez j go poprzednika prawnego lub łącznie przez tych 

producentów. 

4. W przypadku przeniesienia pos adania gospodarstwa producenta mleka, który spełnił 

warunek, o którym mowa w ust. l pk 2, pomoc jest udzielana producentowi mleka, który 

objął w posiadanie to gospodarstwo, je eli w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest 

posiadaczem tego gospodarstwa, oraz: 

l) spełnił warunki, o których mo w ust. l pkt l i 4; 

2) warunek, o którym mowa w ust l pkt 3, został spełniony przez tego producenta, jego 

poprzednika prawnego lub łącznie prze tych producentów. 

5. Jeżeli gospodarstwo objęte w p siadanie wskutek dziedziczenia albo innego zdarzenia 

prawnego jest przedmiotem współposia ania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, 

co do którego pozostali współposiadac wyrazili pisemną zgodę. 

6. Ilekroć w dalszych przepisach otyczących pomocy, o której mowa w § 2a ust. l pkt 

2, jest mowa o producencie mleka, roz mie się przez to również producenta mleka, któremu 

pomoc jest udzielana na podstawie ust. 

§ 2le. l. Kwota pomocy udziełan j producentowi mleka, o którym mowa w§ 2a ust. l 

pkt 2, wynosi: 

l) 1000 zł - do jałówki hodowl eJ rasy mlecznej mająceJ w dniu zakupu powyżej 

3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy; 

2) 1500 zł - do jałówki hodowl nej rasy mlecznej mająceJ w dniu zakupu powyżej 

6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy; 

3) 2000 zł - do jałówki hodowl eJ rasy mlecznej mająCeJ w dniu zakupu powyżej 

12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięc ; 

4) 3000 zł - do jałówki hodowl ej rasy mlecznej maJąceJ w dniu zakupu powyżej 

18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiąc 

2. Kwota pomocy, o której mowa ust. l, nie może być wyższa niż: 
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l) cena netto zakupu zwierzęcia kazana na fakturze albo fakturze V A T RR albo 

2) cena zakupu zwierzęcia wska ana na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży 

potwierdzającej jego zakup - w pr ypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami 

ryczałtowymi. 

§ 21f. l. Wniosek o udzielenie p mocy, o której mowa w § 2a ust. l pkt 2, składany 

przez producenta mleka poza elementa i, o których mowa w § 3 ust. 4, zawiera co najmniej: 

l) liczbę krów typu użytkowe g mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 

miesięcy, utrzymywanych w siedzibie stada, o której mowa w § 2ld ust. l pkt l, w dniu 

złożenia wniosku o udzielenie pomocy; 

2) wskazanie ilości mleka sprzed nej w 2016 r. podmiotom skupującym mleko przez 

producenta mleka; 

3) liczbę zakupionych jałówek h dowlanych ras mlecznych, o których mowa w § 2ld 

ust. l pkt 3, do których producent ml ka ubiega się o udzielenie pomocy, ze wskazaniem 

przedziałów wiekowych, do których na eżą zakupione zwierzęta; 

4) numer rachunku bankowego pr ducenta mleka ubiegającego się o udzielenie pomocy, 

na który zostaną wypłacone środki z tyt łu udzielenia pomocy. 

2. Do wniosku o udzielenie porno y, o którym mowa w ust. l, dołącza się: 

l) świadectwa, o których mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich, potwierdzając pochodzenie zakupionych jałówek hodowlanych ras 

mlecznych, do których producent mlek ubiega się o pomoc; 

2) kopie faktur lub faktur V AT RR potwierdzające, że w 2016 r. producent mleka 

sprzedał podmiotom skupującym mle o nie mniej niż 5 tys. kg mleka albo oświadczenie 

podmiotu skupującego mleko potwierd ające tę ilość; 

3) kopie faktur, faktur VAT RR bo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, w 

przypadku dokonywania sprzedaży mi dzy rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę i 

numery identyfikacyjne jałówek hod wlanych ras mlecznych zakupionych w okresie, o 

którym mowa w§ 2ld ust. l pkt 3; 

4) oświadczenie producenta mlek , w którym zobowiąże się do utrzymywania jałówek 

hodowlanych ras mlecznych, do który będzie udzielona pomoc, nie krócej niż do dnia 31 

lipca 2020 r.; 
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5) odpis prawomocnego sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowany akt poświadczenia dz· dziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące 

spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa w § 2ld ust. 3, lub kopie tych 

dokumentów- w przypadku gdy prod ent mleka ubiegający się o pomoc jest spadkobiercą, 

o którym mowa w § 2ld ust. 3; 

6) dokument potwierdzaJący zaist ienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu 

- w przypadku gdy producent mleka iegający się o pomoc jest następcą prawnym innym 

niż spadkobierca; 

7) umowę sprzedaży, dzierża lub inną umowę, na podstawie której zostało 

przeniesione posiadanie gospodarstwa, ub kopie tych umów - w przypadku, o którym mowa 

w § 2ld ust. 4; 

8) zgodę, o której mowa w § 21 ust. 5 - w przypadku gdy gospodarstwo, o którym 

mowa w § 2ld ust. 3, jest przedmiotem spółposiadania. 

3. W przypadku gdy ilość sprze anego mleka wskazana we wnioskach o udzielenie 

pomocy, o której mowa w§ 2a ust. l p t 2, lub wynikająca z faktur, o których mowa w§ 21f 

ust. 2 pkt 2, została wyrażona w litrac litry mleka przelicza się na kilogramy, mnożąc ilość 

litrów przez 1,03, zaokrąglając wynik d pełnych kilogramów w dół. 

4. Oświadczenia, o których mow w ust. 2 pkt 2 i 4, składa się w formie pisemnej, w 

postaci papierowej albo elektroniczn j, na formularzu opracowanym przez Agencję i 

udostępnionym na stronie internetowej dministrowanej przez Agencję. 

5. Do składania oświadczeń w po taci elektronicznej stosuje się przepisy art. 63 § 3a-5 

kodeksu postępowania administracyjne o dotyczące podań wnoszonych w formie dokumentu 

elektronicznego. 

6. Jeżeli wniosek o udzielenie po ocy, o której mowa w § 2a ust. l pkt 2, nie zawiera 

informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 lub w ust. l, lub nie dołączono do niego 

dokumentów lub oświadczeń, o który h mowa w ust. 2, wniosek ten pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

§ 2lg. l. Pomoc, o której mowa w§ 2a ust. 2, jest udzielana, jeżeli producent mleka: 

l) posiadał, w dniu złożenia wni sku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której 

nadano numer na podstawie ustawy o s sternie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu 
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użytkowego mleczny lub kombinow ny mające powyżej 24 miesięcy, według danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospod skich; 

2) sprzedał w 2016 r. podmiotom kupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka; 

3) sprzedał w okresie od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleko 

podmiotom skupującym mleko w ilośc mniejszej niż w okresie od dnia l lutego 2016 r. do 

dnia 30 kwietnia 2016 r. i nie mniejszej niż 1000 kg. 

2. W przypadku śmierci produ enta mleka albo w przypadku wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku któreg zaistniało następstwo prawne, pomoc, o której mowa 

w § 2a ust. 2, jest udzielana produ entowi mleka będącemu spadkobiercą albo innym 

następcą prawnym, jeżeli objął w po iadanie gospodarstwo zmarłego producenta mleka i 

spełnił warunki, o których mowa w st. l, lub warunki te zostały spełnione przez jego 

poprzednika prawnego lub łącznie prze tych producentów. 

3. W przypadku przeniesienia posadaniagospodarstwa producenta mleka, który spełnił 

warunek, o którym mowa w ust. l pk 2, pomoc jest udzielana producentowi mleka, który 

objął w posiadanie to gospodarstwo, je eli w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest 

posiadaczem tego gospodarstwa, oraz: 

l) spełnił warunek, o którym mo w ust. l pkt l; 

2) spełnił warunki, o których mo a w ust. l pkt 2 i 3, lub warunki te zostały spełnione 

przez jego poprzednika prawnego lub ł cznie przez tych producentów. 

4. Jeżeli gospodarstwo objęte w p siadanie wskutek dziedziczenia albo innego zdarzenia 

prawnego jest przedmiotem współposia ania, pomoc jest udzielana temu ze współposiadaczy, 

co do którego pozostali współposiadac wyrazili pisemną zgodę. 

5. Ilekroć w dalszych przepisach otyczących pomocy, o której mowa w§ 2a ust. 2, jest 

mowa o producencie mleka, rozumie si przez to również producenta mleka, któremu pomoc 

jest udzielana na podstawie ust. 2 albo . 

§ 2lh. l. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 2, jest udzielana producentowi mleka w 

wysokości stanowiącej iloczyn: 

l) liczby kilogramów mleka s ta owiącej różnicę między liczbą kilogramów mleka 

sprzedanych przez producenta mleka odmiotom skupującym mleko w okresie od dnia l 
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lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. a liczbą kilogramów mleka sprzedanych 

podmiotom skupującym mleko w okres e od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

-nie większej jednak niż 75_000 g, oraz 

2) stawki pomocy przysługującej do l kg mleka ustalonej przez Prezesa Agencji jako 

iloraz: 

a) sumy niewykorzystanych środk 'w finansowych na udzielenie pomocy, o której mowa 

w§ 2a ust. l, oraz 

b) sumy kilogramów mleka, do k órych przysługuje pomoc zgodnie z pkt l wszystkim 

producentom mleka, o których mowa § 2a ust. 2, ubiegającym się o pomoc. 

2. W przypadku gdy stawka po cy ustalona w sposób określony w ust. l pkt 2 jest 

wyższa niż 0,61 zł do l kg mleka, do u talenia wysokości pomocy, o której mowa w§ 2a ust. 

2, udzielanej producentowi mleka stos ~e się stawkę pomocy w wysokości 0,61 zł do l kg 

mleka. 

3. W przypadku gdy wysokość p mocy obliczona w sposób określony w ust. l lub 2, 

wynosi mniej niż 50 zł, dyrektor od ziału terenowego Agencji właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania albo siedzibę p oducenta mleka wydaje decyzję administracyjną w 

sprawie odmowy udzielenia pomocy. 

4. W przypadku gdy ilość sprze anego mleka wskazana we wnioskach o udzielenie 

pomocy, o której mowa w§ 2a ust. 2, l b wynikająca z faktur, o których mowa w§ 21i ust. 2 

pkt l, została wyrażona w litrach, do rzeliczenia litrów na kilogramy stosuje się przepis § 

21f ust. 3. 

§ 21i. l. Wniosek o udzielenie p mocy, o której mowa w § 2a ust. 2, składany przez 

producenta mleka poza elementami, o k órych mowa w § 3 ust. 4, zawiera co najmniej: 

l) liczbę krów typu użytkowe o mleczny lub kombinowany mających powyżej 

24 miesięcy utrzymywanych w siedzib e stada, o której mowa w § 21 g ust. l pkt l, w dniu 

złożenia wniosku o udzielenie pomocy; 

2) wskazanie ilości mleka sprzed nej podmiotom skupującym mleko przez producenta 

mleka w 2016 r., w okresie od dnia l lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz w 

okresie od dnia l lutego 2017 r. do dnia .30 kwietnia 2017 r.; 
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3) numer rachunku bankowego pr ducenta mleka ubiegającego się o udzielenie pomocy, 

na który zostaną wypłacone środki z tyt łu udzielenia pomocy. 

2. Do wniosku o udzielenie porno y, o którym mowa w ust. l, dołącza się: 

l) kopie faktur lub faktur V AT RR potwierdzające ilość mleka sprzedanego przez 

producenta mleka podmiotom skupuj cym mleko w 2016 r., w okresie od dnia l lutego 

2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. raz w okresie od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 

kwietnia 2017 r. albo oświadczenie po iotu skupującego mleko potwierdzające te ilości; 

2) odpis prawomocnego postan wienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowany akt poświadczenia dz' dziczenia sporządzony przez notariusza, dotyczące 

spadku obejmującego gospodarstwo, którym mowa w § 21g ust. 2, lub kopie tych 

dokumentów- w przypadku gdy prod ent mleka ubiegający się o pomoc jest spadkobiercą, 

o którym mowa w § 2lg ust. 2; 

3) dokument potwierdzający zaist ienie następstwa prawnego lub kopię tego dokumentu 

- w przypadku gdy producent mleka iegający się o pomoc jest następcą prawnym innym 

niż spadkobierca; 

4) umowę sprzedaży, lub inną umowę, na podstawie której zostało 

przeniesione posiadanie gospodarstwa, ub kopie tych umów - w przypadku, o którym mowa 

w § 2lg ust. 3; 

5) zgodę, o której mowa w § 21 ust. 4 -w przypadku gdy gospodarstwo, o którym 

mowa w § 21 g ust. 2, jest przedmiotem spółposiadania. 

3. Oświadczenie, o którym mowa ust. 2 pkt l, składa się w formie pisemnej, w postaci 

papierowej albo elektronicznej, na fo ularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym 

na stronie internetowej administrowane przez Agencję. 

4. Do składania oświadczenia w p staci elektronicznej stosuje się przepisy art. 63 § 3a-

5 kodeksu postępowania administra yjnego dotyczące podań wnoszonych w formie 

dokumentu elektronicznego. 

5. Jeżeli wniosek o udzielenie mocy, o której mowa w § 2a ust. 2, nie zawiera 

informacji, o których mowa w § 3 ust. 4 lub w ust. l, lub nie dołączono do niego 

dokumentów lub oświadczenia, o któr ch mowa w ust. 2, wniosek ten pozostawia się bez 

rozpatrzenia."; 
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6) w § 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. l i dodaje ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Dyrektorzy oddziałów terenowyc Agencji przekazują niezwłocznie Prezesowi Agencji 

informacje o złożonych wnioskach o u zielenie pomocy, o której mowa w§ 2a ust. l, wraz z 

podaniem liczby jagniąt, owiec lub jałówek hodowlanych ras mlecznych, do których 

producenci mleka, producenci świń lub roducenci owiec ubiegają się o udzielenie pomocy."; 

7) po § 25 dodaje się § 25a-25d w brz ieniu: 

"§ 25a. W przypadku gdy z roz atrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której 

mowa w § 2a ust. l pkt l, wynika, że apotrzebowanie na pomoc, o której mowa w § 2a ust. 

1: 

l) pkt l, jest mniejsze niż kwota p mocy, o której mowa w§ 2a ust. 5 lit. a, oraz 

2) pkt 2, jest większe od kwoty po ocy, o której mowa w § 2a ust. 5 lit. b 

- niewykorzystane środki przezna za się na pomoc, o której mowa w § 2a ust. l pkt 2. 

§ 25b. W przypadku gdy z roz 

mowa w § 2a ust. l pkt 2, wynika, że 

1: 

trzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której 

potrzebowanie na pomoc, o której mowa w § 2a ust. 

l) pkt 2, jest mniejsze niż kwota p mocy, o której mowa w§ 2a ust. 5 lit. b, oraz 

2) pkt l, jest większe od kwoty po ocy, o której mowa w § 2a ust. 5 lit. a 

- niewykorzystane środki przezna za się na pomoc, o której mowa w § 2a ust. l pkt l. 

§ 25c. l. W przypadku gdy z ro atrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której 

mowa w§ 2a ust. l pkt l, wynika że za otrzebowanie na tę pomoc jest większe niż: 

l) kwota pomocy, o której mowa § 2a ust. 5 lit. a, lub 

2) kwota niewykorzystanych środ ów ustalona w sposób, o którym mowa w § 25b 

- Prezes Agencji ustala współczy ik przydziału pomocy, o której mowa w § 2a ust. l 

pkt l. 

2. Współczynnik przydziału porno y, o którym mowa w ust. l, stanowi iloraz: 

l) sumy kwoty środków, o której owa w § 2a ust. 5 lit. a, i kwoty niewykorzystanych 

środków ustalonych w sposób, o który 

2) kwoty stanowiącej zapotrzebo 

o udzielenie pomocy, o których mowa 

ie na pomoc wynikającą z rozpatrzonych wniosków 
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-przy czym wynik ilorazu jest us lany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Współczynnik przydziału pom cy, o którym mowa w ust. l, Prezes Agencji stosuje 

do obliczania redukcji liczby jagniąt lub owiec wskazanych we wnioskach o udzielenie 

pomocy, o których mowa w § 2lc ust. , w zaokrągleniu do pełnych sztuk w dół. 

4. Przy ustalaniu liczby jagniąt lu owiec, do których może zostać wypłacona pomoc, w 

pierwszej kolejności redukcji podleg liczba tych zwierząt wskazanych we wniosku o 

udzielenie pomocy, o którym mowa § 2lc ust. l, do których przysługuje niższa kwota 

pomocy. 

5. W przypadku gdy po zastoso aniu współczynnika przydziału pomocy, o którym 

mowa w ust. l, liczba jagniąt lub o · ec, do których może zostać wypłacona pomoc, jest 

mniejsza niż l, pomoc przysługuje do j dnego jagnięcia lub jednej owcy. 

§ 25d. l. W przypadku gdy z ro patrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której 

mowa w § 2a ust. l pkt 2, wynika, że z potrzebowanie na tę pomoc jest większe niż: 

l) kwota pomocy, o której mowa § 2a ust. 5 lit. b, lub 

2) kwota niewykorzystanych środ ów ustalona w sposób, o którym mowa w § 25a 

-Prezes Agencji ustala współczy ik przydziału pomocy, o której mowa w§ 2a ust. l 

pkt 2. 

2. Współczynnik przydziału porno y, o którym mowa w ust. l, stanowi iloraz: 

l) sumy kwoty środków, o której owa w § 2a ust. 5 lit. b, i kwoty niewykorzystanych 

środków ustalonych w sposób, o który 

2) kwoty stanowiącej zapotrzebo anienapomoc wynikającą z rozpatrzonych wniosków 

o udzielenie pomocy, o których mowa 

-przy czym wynik ilorazu jest us lany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Współczynnik przydziału pom cy, o którym mowa w ust. l, Prezes Agencji stosuje 

do obliczania redukcji liczby jałówek h dowlanych ras mlecznych wskazanych we wnioskach 

o udzielenie pomocy, o których mowa § 21f ust. l, w zaokrągleniu do pełnych sztuk w dół. 

4. Przy ustalaniu liczby jałówek odowlanych ras mlecznych, do których może zostać 

wypłacona pomoc, w pierwszej kolejn ści redukcji podlega liczba tych zwierząt wskazanych 
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we wniosku o udzielenie pomocy, o órym mowa w § 21f ust. l, do których przysługuje 

najniższa kwota pomocy. 

5. W przypadku gdy po zastoso aniu współczynnika przydziału pomocy, o którym 

mowa w ust. l, liczba jałówek h od wlanych ras mlecznych, do których może zostać 

wypłacona pomoc, jest mniejsza niż l, omoc przysługuje do jednej jałówki hodowlanej rasy 

mlecznej."; 

8) po§ 26 dodaje się§ 26a w brzmieni 

"§ 26a. W przypadku udzielania przez Agencję pomocy, o której mowa § 2a ust. 2, 

Prezes Agencji podaje do publicznej iadomości na stronie internetowej administrowanej 

przez Agencję informację o wysokości omocy przysługującej do l kg mleka."; 

9) uchyla się§ 27; 

10) po § 27 dodaje się § 27a w brzmien u: 

"§ 27a. W przypadku złożenia · iosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2a 

ust. 2, przy braku środków finansowyc na tę pomoc, dyrektor oddziału terenowego Agencji 

właściwy ze względu na miejsce za ieszkania albo siedzibę producenta mleka wydaje 

decyzję administracyjną w sprawie od wy udzielenia pomocy."; 

11) uchyla się§ 29; 

12) § 30 otrzymuje brzmienie: 

"§ 30. W przypadku gdy ląc na wysokość pomocy finansowej wynikająca z 

rozpatrzonych wniosków o udzielenie mocy, o której mowa w§ 2 ust. l pkt 4, jest większa 

niż suma kwoty środków, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, brakujące środki na 

sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż kwota 

środków, o której mowa wart. 2 rozpor ądzenia 201611613."; 

13) § 31 otrzymuje brzmienie: 

"§ 31. Środki finansowe z tytułu p mocy, o której mowa w§ 2 ust. l oraz w§ 2a ust. l i 

2, wypłaca się w terminie 21 dni od dna wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w 

§ 4 ust. l albo 2, nie później niż d dnia 30 września 2017 r., na rachunek bankowy 

producenta mleka, producenta świń lu producenta owiec wskazany we wniosku o płatność 

albo wniosku o udzielenie pomocy, centralnym rejestrze przedsiębiorców, o 

którym mowa wart. 22 ust. l ustawy o gencji."; 

14) § 33 ust. l otrzymuje brzmienie: 
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"1. Dyrektor oddziału terenoweg Agencji przeprowadza kontrole producentów mleka, 

producentów świń oraz producentów wiec w zakresie spełniania przez tych producentów 

warunków otrzymania pomocy ora wywiązywania się przez producentów mleka, 

producentów świń oraz producentó owiec z zobowiązań określonych w warunkach 

udzielenia pomocy."; 

15) w§ 34: 

a) w ust. 1: 

-wprowadzenie do wyliczen a otrzymuje brzmienie: 

"W przypadku nies ełnienia przez producenta mleka, producenta świń lub 

producenta owiec zobow ązania, o którym mowa w:", 

-dodaje się pkt 7 w brzmien· 

"7) § 2la ust. l pkt 3 lub § 2ld ust. l pkt 4 - zwrotowi podlega 2,8% kwoty 

pomocy wypłaconej do akupionego jagnięcia, owcy albo jałówki hodowlanej 

rasy mlecznej za każdy rozpoczęty miesiąc niespełniania tego zobowiązania, 

za każde jagnię, owcę lbo jałówkę hodowlaną rasy mlecznej, odnośnie do 

których zobowiązanie t nie jest spełniane, licząc od dnia 31 lipca 2017 r., nie 

więcej jednak niż 100% uzyskanej pomocy.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Do okresu niespełn' nia zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. l pkt 4 

lit. a i b albo w § 14 ust. l p t 4 lit. a i b, albo w § 2la ust. l pkt 3, albo w § 2ld 

ust. l pkt 4, nie wlicza s ę okresu od dnia padnięcia, poddania ubojowi z 

konieczności lub sprzedaży wierzęcia, w przypadkach, o których mowa w § 35 

ust. 2 pkt l lub 2, do dnia za pu zwierzęcia w celu spełnienia tych zobowiązań."; 

16) w§ 35: 

a) w ust. 1: 

-pkt l otrzymuje brzmienie: 

"l) producenta mleka, tórego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w § 5 

ust. l pkt 4lit. a lub b, albo § 2la ust. l pkt 3, albo w§ 2ld ust. l pkt 4, albo", 

-w pkt 2 otrzymuje brzmien 

"2) producenta świń, k 're go dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w § 9 

ust. l pkt 3 lit. b, albo w § 4 ust. l pkt 4 lit. a lub b, albo w § 21a ust. l pkt 3, 

albo" 

-dodaje się pkt 3 w brzmien· 
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"3) producenta owiec, tórego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w § 

2la ust. l pkt 3.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W przypadku gdy: 

l) zwierzę padło albo ostało poddane ubojowi z konieczności, producent 

mleka, producent świń lub p oducent owiec, któremu udzielono pomocy, o której 

mowa w § 2 ust. l pkt l lub 3, lub w § 2a ust. l pkt l lub 2, jest obowiązany do 

zakupu jałówki, buhaja, jagn ęcia, owcy lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w 

terminie 60 dni odpowiedn o od dnia, w którym zwierzę padło albo zostało 

poddane ubojowi z konieczn ści, w celu spełnienia zobowiązań, o których mowa w 

§ 5 ust. l pkt 4 lit. a i b albo § 14 ust. l pkt 4 lit. a i b, albo w § 2la ust. l pkt 3, 

albo w § 2ld ust. l pkt 4; 

2) lekarz weterynarii st ierdził niepłodność jałówki lub jałówki hodowlanej 

rasy mlecznej mających nie niej niż 24 miesiące, do których udzielono pomocy, o 

której mowa w § 2 ust. l pk l albo 3, albo w § 2a ust. l pkt 2, producent mleka 

albo producent świń może sprzedać tę jałówkę lub jałówkę hodowlaną rasy 

mlecznej, przy czym w celu pełnienia zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. l 

pkt 4 lit. a albo w § 14 us . l pkt 4 lit. a, albo w § 2ld ust. l pkt 4, jest on 

obowiązany do zakupu now j jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w 

terminie 60 dni od dnia sprze aży jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, u 

której stwierdzono niepłodno ć. ", 

c) w ust. 3: 

-wprowadzenie do wyliczen a otrzymuje brzmienie: 

"W przypadkach, o któ ch mowa w ust. 2, producent mleka, producent świń 

lub producent owiec jest obo iązany do przechowywania do dnia 31 grudnia 2021 

r. kopii:", 

-pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) zaświadczenia leka za weterynarii stwierdzającego niepłodność jałówki 

lub jałówki hodowlanej rasy lecznej- w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2 " . , 
d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

"4. W przypadku gdy p wypłacie pomocy, o której mowa w§ 2 ust. l pkt 1-

3 oraz w § 2a ust. l, nastą i przeniesienie posiadania gospodarstwa producenta 



-20-

mleka, producenta świń lub p oducenta owiec, o których mowa w§ 2 ust. l pkt 1-3 

oraz w§ 2a ust. l, zobowiąz ia, o których mowa w§ 5 ust. l pkt 4, § 9 ust. l pkt 

3, w§ 14 ust. l pkt 4, w§ 2 a ust. l pkt 3 lub w § 2ld ust. l pkt 4, uważa się za 

spełnione, jeżeli następca pra ny każdego z tych producentów złoży oświadczenie, 

w którym zobowiąże się na p śmie do ich spełnienia. 

5. Do oświadczeń, w k órych następca prawny zobowiąże się do spełnienia 

zobowiązań, o których mowa w§ 5 ust. l pkt 4, § 9 ust. l pkt 3, w§ 14 ust. l pkt 4, 

w § 2la ust. l pkt 3 oraz w § ld ust. l pkt 4, stosuje się przepisy § 7 ust. 3 i 4."; 

17) § 36 otrzymuje brzmienie: 

"§ 36. W przypadku niespełnienia przez następcę prawnego, o którym mowa w§ 35 ust. 

4, zobowiązań określonych w § 5 ust. pkt 4, § 9 ust. l pkt 3, w § 14 ust. l pkt 4, w § 2la 

ust. l pkt 3 oraz w § 2ld ust. l pkt 4, d zwrotu pomocy przez następcę prawnego stosuje się 

przepisy § 34 ust. l pkt 1-5 rozpor ądzenia zmienianego w § l w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem.". 

§ 2. Do postępowań w sprawa h o udzielenie pomocy wszczętych na podstawie 

rozporządzenia zmienianego w§ l i n· zakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia, stos je się przepisy rozporządzenia zmienianego w § l w 

brzmieniu nadanym niniejszym rozpor dzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w ż cie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie wynika z konieczności nowelizacji rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w s rawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 
związanych z ustanowieniem nadzwycz ·nej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka 
i rolników w innych sektorach hodo lanych (Dz. U. poz. 499), wdrażającego przepisy 
rozporządzenia delegowanego Korni ·i (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. 
przewidującego nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników 

w innych sektorach hodowlanych (Dz. rz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 10), tak aby zapewnić 
pełniejsze wykorzystanie pomocy UE zyznanej Polsce na mocy niniejszego rozporządzenia 
Komisji. 

Z rozpatrzonych przez Agencję Rynk Rolnego wniosków o udzielenie pomocy w ramach 
trzech pierwszych z czterech form pom cy przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 23 lutego 2017 r. - omówiony h na str. 3 i 4 uzasadnienia - wynika, że z ogólnej 
kwoty 98 689 872,6 zł pomocy U przyznanej Polsce na podstawie rozporządzenia 

2016/1613, niewykorzystanych zostani co najmniej 70 265 185 zł. Producenci, którzy złożyli 
wnioski o udzielenie pomocy w ramac trzech ww. mechanizmów, do dnia 14 lipca 2017 r. 
składają wnioski o płatność, a łączn kwota pomocy, która może zostać wypłacona na 
podstawie wniosków o płatność nie mo· e przewyższać ww. kwoty wynikającej ze złożonych 
wniosków o udzielenie pomocy (tj. 70 5 185 zł). 

Jednocześnie istnieje prawdopodobień 
4 nowelizowanego rozporządzenia 

niewystarczająca. Wobec tego w proj 
z puli środków przeznaczonych na pom 

wo, że kwota pomocy przeznaczona na mechanizm 
wysokości 17 572 188 zł może okazać się 

cie proponuje się przesunięcie kwoty 4 427 812 zł 
c w ramach mechanizmu 2 w celu powiększenia puli 

środków przeznaczonych na pomoc ramach mechanizmu 4. Wobec powyższego kwota 
pomocy przeznaczonej na mechanizm 2 będzie wynosiła 53 981188 zł (wobec obecnej kwoty 
pomocy w wysokości 58 409 000 zł), a na mechanizm 4 będzie wynosiła 22 000 000 zł 

(projektowane brzmienie § 2 ust. 2 pkt i 3). 

Wobec powyższego projekt zakłada wp owadzenie 3 dodatkowych mechanizmów, tj. pomocy 
dla producentów mleka, świń lub owi w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt 
lub owiec, pomocy dla producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu 
jałówek hodowlanych ras mlecznych l b ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie 
w celu produkcji mleka, zwanych d ej ,jałówkami hodowlanymi ras mlecznych" oraz 
pomocy dla producentów mleka z tytuł zmniejszenia sprzedaży mleka w okresie luty 2017 r. 
- kwiecień 2017 r. względem okresu uty 2016 r. - kwiecień 2016 r., w formie wsparcia 
finansowego do kilogramów mleka wy ikających z tego zmniejszenia. 

Wprowadzenie dodatkowych form pomocy w trakcie prowadzonych postępowań 

administracyjnych związanych z ud ielaniem pomocy na podstawie nowelizowanego 
rozporządzenia Rady Ministrów z dni 23 lutego 2017 r., w tym zmiana zasad związana 
z przesuwaniem środków finansowych pomiędzy mechanizmami w sytuacji, gdy pozostaną 
niewykorzystane środki w ramach r alizacji danego mechanizmu, gwarantuje wypłatę 

pomocy dla producentów ubiegającyc się o udzielenie pomocy zgodnie z nowelizowanym 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dni 23 lutego 2017 r. 

l 



Na podstawie obowiązujących prz 1sow, w przypadku niewykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na reali cję 3 pierwszych mechanizmów, środki finansowe 
przeznacza się na obowiązujący mech izm 4. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy 
przeznaczona na realizację mech nizmu 4 oraz suma środków finansowych 
niewykorzystanych z mechanizmów l 3 jest mniejsza niż zgłoszone zapotrzebowanie na 
pomoc w ramach mechanizmu 4, brak ące środki finansowe pokrywa się z budżetu państwa 
w kwocie nie wyższej niż kwota środkó , o której mowa wart. 2 rozporządzenia 2016/1613. 

Projektowane rozporządzenie przewi uje, że ARR udziela pomocy na projektowane 

mechanizmy 1-2 w przypadku niewy orzystania środków finansowych przeznaczonych na 

realizację obowiązujących mechaniz ów 1-3, a w przypadku gdy z projektowanych 
mechanizmów 1-2 pozostaną niewykor ystane środki, ARR udziela pomocy na projektowany 
mechanizm 3. 

Projekt zakłada, że w przypadku gd zabraknie środków na realizację obowiązującego 

mechanizmu 4, brakujące środki na sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu 
krajowego w kwocie nie wyższej niż k ota środków, o której mowa wart. 2 rozporządzenia 
2016/1613. 

Zasada dotycząca uzupełniania brakuj ych środków na mechanizm 4 z budżetu krajowego 
nie została zmieniona względem obowi ujących przepisów. 

Jednocześnie wspomniane przesunięci niewykorzystanych środków UE z obowiązującego 
mechanizmu 2 na mechanizm 4 ma na eluzwiększenie środków UE przeznaczonych na ten 
mechanizm w celu ograniczenia pra ciapodobieństwa skorzystania ze środków budżetu 
krajowego na sfinansowanie mechaniz u 4. 

Na podstawie rozporządzenia 2016 1613 Komisja Europejska udostępniła państwom 

członkowskim pomoc Unii w kwocie 50 mln euro, w tym Polsce kwotę 22 670 129 euro 
(tj. 98 689 872,6 zł po zastosowaniu ku su wymiany z dnia 31 sierpnia 2016 r. 4,3533 zł/euro 
na podstawie art. l ust. 2 rozporządz ni a 2016/1613 w związku z art. 40 rozporządzenia 
nr 907/20141

)). Pornoc została przyz ana w celu zapewnienia nadzwyczajnej pomocy 
dostosowawczej dla producentów ml ka i rolników w sektorach wołowiny i cielęciny, 

wieprzowiny, mięsa baraniego i kozieg 

Rozporządzenie 2016/1613 stanowi j en z elementów pakietu wsparcia rolnictwa, który 
został uruchomiony przez Komisję E ropejską w związku z trudną sytuacją na rynkach 
rolnych, przede wszystkim w odpowie zi na poważne zakłócenia na rynku mleka, w wyniku 
których producenci w tym sektorze od O 14 r. ponosili znaczące straty związane ze spadkiem 
cen skupu mleka. Zgodnie z art. 2 cyt anego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą 
przyznać dodatkowe wsparcie krajowe a sfinansowanie wdrażanej pomocy do maksymalnej 
wartości równej l 00% kwoty środków unijnych, pomoc należy wypłacić najpóźniej do dnia 
30 września 2017 r. 

ll Rozporządzenie Komisji nr 907/2014 z dna 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w o niesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania 
finansami, rozliczania rachunków, zabezpiecze oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, 
z późn. zm.). 
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Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2 16/1613 państwa członkowskie zostały zobowiązane 

do wykorzystania udostępnionej pom cy w celu wprowadzenia środków na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminacyjnych yteriów, pod warunkiem, że płatności nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji. Udostępnio e środki finansowe powinny zostać przeznaczone na 

wsparcie producentów mleka lub r ników w innych sektorach hodowlanych, którzy 

podejmują co najmniej jedno z następuj cych działań: 

l) ograniczenie produkcji wy aczające poza ograniczenie objęte zakresem 

rozporządzenia nr 2016/16122
) a bo niezwiększanie produkcji; 

2) rolnictwo na małą skalę; 
3) stosowanie ekstensywnych met produkcji; 
4) stosowanie metod produkcji prz jaznych dla środowiska i klimatu; 

5) wdrażanie projektów współprac ; 

6) wdrażanie systemów jakości lu projektów mających na celu propagowanie jakości 

i wartości dodanej; 
7) szkolenie w zakresie instrument w finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Mi istrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji 

przez Agencję Rynku Rolnego zadań wiązanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej dla producentów ml ka i rolników w innych sektorach hodowlanych 
wprowadzono pomoc dla: 

l) producenta mleka- w formie re undacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych 
ras mięsnych lub ras dwuki runkowych utrzymywanych wyłącznie w ramach 

użytkowania mięsnego, mający powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy lub 
buhaja czystorasowego rasy mięsnej lub ras dwukierunkowych w wieku 
przekraczającym 13 miesięcy, akupionych w terminie od dnia złożenia wniosku 

o udzielenie pomocy do dnia 30 czerwca 2017 r., dla których wystawiono świadectwo 
potwierdzające pochodzenie ty zwierząt, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 

29 czerwca 2007 r. o organi acji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 
urodzonych w stadach objętyc oceną wartości użytkowej bydła (§ 2 ust. l pkt l 
nowelizowanego rozporządzeni ); 

2) producenta świń - w formie re undacji części kosztów zakupu loszek hodowlanych 
lub knurów hodowlanych, zak pionych w terminie o którym mowa w pkt l, dla 

których wystawiono świadectw , o których mowa w pkt l, urodzonych w stadach 

objętych oceną wartości użyt owej świń (§ 2 ust. l pkt 2 nowelizowanego 
rozporządzenia); 

3) producenta świń, który utrzymy al świnie w siedzibie stada, której nadano numer na 
podstawie ustawy z dnia 2 k ietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząe1 - znajdującej się na wyznaczonym dla Polski obszarze, o którym mowa 

w części I, II lub III załącznik do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE4
) -

2
) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na 

ograniczenie produkcji mleka (Dz. Urz. UE L 2 2 z 09.09.2016, str. 4). 
31 Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 . poz. 588 i 1605. 
4

) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/U z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli 
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 
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w formie refundacji części kos tów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub 

ras dwukierunkowych mających powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy lub 

czystorasowego buhaja rasy m ęsnej lub rasy dwukierunkowej mającego powyżej 

13 miesięcy (kryteria jak w pkt ; § 2 ust. l pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia); 
4) producenta świń, który utrzymy ał świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer 

na podstawie ustawy o systemi identyfikacji i rejestracji zwierząt, znajdującej się na 

wyznaczonym dla Polski obsza e, o którym mowa w części II lub III załącznika do 

decyzji 2014/709/UE, decyzji ykonawczej Komisji (UE) 2016/13675
) lub decyzji 

wykonawczej Komisji (UE) 20 6/14066
)- na pokrycie różnicy między średnią ceną 

zakupu netto masy poubojow · ciepłej tuszy świni dla wszystkich klas według 

klasyfikacji poubojowej, noto aną w regionie gdzie znajduje się siedziba stada, 
z której świnie zostały sprzedan oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane, 
opublikowaną w biuletynie info acyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw rynków rolnych dawanym na podstawie przepisów o rolniczych 

badaniach rynkowych a ceną sprzedaży świń wyrażoną w cenie netto masy 

poubojowej ciepłej tuszy świ , jaką uzyskał producent świń (§ 2 ust. l pkt 2 

nowelizowanego rozporządzeni ). 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z d ia 23 lutego 2017 r. na pomoc, o której mowa w ww.: 

l) pkt l i 3 - przeznacza się 22 70 

2) pkt 2- przeznacza się 58 409 O 

3) pkt 4- przeznacza się 17 572 l 

Na podstawie rozporządzenia Rady Mi istrów z dnia 23 lutego 2017 r. pomoc, o której mowa 

w ww. pkt 1-3, jest udzielana na po stawie wniosków o udzielanie pomocy, składanych 

w terminie od dnia 18 marca 2017 r. o dnia 7 kwietnia 2017 r. i wypłacana na podstawie 
wniosków o płatność składanych najpó niej do dnia 14 lipca 2017 r. (§ 3 ust. 2 pkt l oraz § 4 

ust. l i 5 ww. rozporządzenia). W przy dku pomocy, o której mowa w ww. pkt 4, pomoc jest 

wypłacana na wniosek o udzielenie po ocy, składny w trzech terminach określonych w § 20 

ust. l nowelizowanego rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., w tym 

ostatni wniosek można złożyć w termin e do dnia 21 lipca 2017 r. 

Na podstawie § 27 nowelizowanego ro porządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., 

w przypadku gdy po rozpatrzeniu wnio ków o udzielenie pomocy, o której mowa w§ 2 ust. l 

pkt 1-3, pozostaną niewykorzystane ś odki finansowe na udzielenie tej pomocy, środki te 

przeznacza się na pomoc, o której mow w pkt 4. 

Zgodnie z § 29 nowelizowanego rozp rządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., 
środki finansowe niewykorzystane po ozpatrzeniu wniosków o płatność przeznacza się na 

pomoc, o której mowa w § 2 ust. l pkt nowelizowanego rozporządzenia. 

członkowskich i uchylającej decyzję wykona czą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, 
z późn. zm.). 
S) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/ 67 z dnia 10 sierpnia 2016 r. dotycząca niektórych środków 
ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego po oru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 216 z 11.08.2016, str. 26). 
6

) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1 06 z dnia 22 sierpnia 2016 r. dotycząca niektórych środków 
ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego omoru świń w Polsce i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 
2016/1367 (Dz. Urz. UE L 228 z 23.08.2016, st . 46). 
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W dniu 28 kwietnia 2017 r. Prezes A opublikował na stronie internetowej administrowanej 
przez Agencję, na podstawie § 26 no elizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 lutego 2017 r., informację o liczbie: 

l) jałówek w poszczególnych prze ziałach wiekowych oraz buhajów, 
2) loszek hodowlanych w poszcze 'lnych kategoriach, oraz knurów hodowlanych 

- do których może zostać wypłacona po oc producentowi mleka lub producentowi świń. 

Z informacji ARR wynika, że o porno na zakup jałówek i buhaja ras mięsnych (§ 2 ust. l 

pkt l i 3 nowelizowanego rozporządz ni a) przez producentów mleka i świń, z dostępnej 

kwoty 22 708 685 zł na realizację ww. mechanizmów, zawnioskowano o udzielenie pomocy 

w kwocie 4 975 500 zł, co stanow· 22% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. 

mechanizmy. 

Natomiast o pomoc na zakup łosz k hodowlanych lub knurów hodowlanych przez 
producentów świń (§ 2 ust. l pkt 2 owelizowanego rozporządzenia), z dostępnej kwoty 

58 409 000 zł przeznaczonej na tę po c, zawnioskowano o pomoc w kwocie 5 877 000 zł, 

co stanowi wykorzystanie na poz10 ·e l 0% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. 
mechanizm. 

Według danych ARR na dzień 9 cze wca 2017 r., w odniesieniu do pomocy określonej 
w§ 2 ust. l pkt 4 rozporządzenia Ra y Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., dotyczącej 
rekompensat z tytułu niższych cen sprzedaży świń (ASF), na którą przeznaczono 

17 572 188 zł, złożono l 791 wnioskó o płatność oraz wydano l 182 decyzje na kwotę 
13 735 851 zł (ok. 78% wysokości pom cyprzeznaczonej na ten mechanizm). Kwota pomocy 

wypłacona na podstawie wydanych dec zji wynosi 6 025 289 zł. 

Obecnie nie jest możliwe określenie, ja ie będzie zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa 
w§ 2 ust. l pkt 4 nowelizowanego r zporządzenia. W niniejszym projekcie zakłada się, 
że kwota pomocy na ten mechanizm b dzie nieznacznie wyższa, co uzasadnia przesunięcie 
pomocy na ten mechanizm, o czym ws mniano na str. l uzasadnienia. 

Jak wskazano we wstępie uzasadni en a, z kwoty środków finansowych przyznanych dla 

Polski na podstawie rozporządzenia 20 6/1613 prawdopodobnie zostanie niewykorzystanych 

ok. 70 mln zł (z wniosków o udzielenie pomocy na mechanizmy określone w § 2 ust. l pkt 1-
3 nowelizowanego rozporządzenia nika, że pula niewykorzystanych środków na te 
mechanizmy wyniesie co najmniej 7 265 185 zł; ostateczna wysokość pomocy będzie 
wynikała z wniosków o płatność skład nych do dnia 14 lipca 2017 r.). Powyższe uzasadnia 
ustanowienie dodatkowych mechaniz ów pomocy dla producentów mleka lub rolników 
w innych sektorach hodowlanych, któr spełniają warunki otrzymania pomocy na podstawie 

rozporządzenia 201611613, tak aby z pewnić pełniejsze wykorzystanie przyznanej Polsce 

pomocy. 

W projektowanym rozporządzeniu roponuje s1ę wprowadzenie trzech dodatkowych 
mechanizmów pomocy przeznaczonych dla: 

l) producenta mleka, producenta ś iń lub producenta owiec- w formie refundacji części 

kosztów zakupu jagniąt mający h poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg 
s 



1 me więcej niż 40 kg lub owiec mających me mmeJ niż 12 miesięcy 

(projektowany § 2a ust. l pkt l 
2) producenta mleka -w formie re undacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych 

ras mlecznych, mających po żej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące 

(projektowany § 2a ust. l pkt 2)· 
3) producentowi mleka- z tytułu przedaży mleka przez tego producenta, w okresie od 

dnia l lutego 2017 r. do dnia O kwietnia 2017 r., podmiotom skupującym mleko 

w ilości mniejszej niż w okresie od dnia l lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., 

w formie wsparcia finansoweg do liczby kilogramów mleka stanowiącej różnicę 

między kilogramami mleka spr edanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od 
dnia l lutego 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka sprzedanymi 
podmiotom skupującym mleko okresie od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 

2017 r. (projektowany § 2a ust. ). 

Projektowane rozporządzenie stanowi, e w odniesieniu do pomocy dotyczącej zakupu owiec 
lub jagniąt oraz jałówek hodowlanych ras mlecznych (ww. pkt l i 2) pomoc jest udzielana 
w przypadku niewykorzystania środkó finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy, 
o której mowa w § 2 ust. l pkt 1-3 nowelizowanego rozporządzenia. W odniesieniu do 
pomocy z tytułu zmniejszenia sprze aży mleka, projekt zakłada udzielenie tej pomocy 
w przypadku niewykorzystania środkó finansowych przeznaczonych na udzielanie pomocy 
na zakup jagniąt lub owiec oraz jałówe hodowlanych ras mlecznych. 

Na podstawie dotychczasowej realiza ji mechanizmów pomocy do zakupu zwierząt, jak 
również mając na uwadze ograniczeni czasowe związane z realizacją projektowanych form 
pomocy, dostępną kwotę niewykorzyst ych środków na poziomie co najmniej 70 mln zł oraz 
objęcie pomocą zakupu jałówek ras lecznych pochodzących tylko ze stad hodowlanych, 
można oczekiwać, że na projektow y mechanizm dotyczący niezwiększenia sprzedaży 
mleka pozostaną niewykorzystane środ 

Zgodnie z projektem, na pomoc, o któr ·mowa w ww.: 

l) pkt l - przeznacza się kw o w wysokości l 0% niewykorzystanych środków 
finansowych, o których mowa § 2 ust. l pkt 1-3 nowelizowanego rozporządzenia, 

2) pkt 2 przeznacza się kwotę w wysokości 90% niewykorzystanych środków 
finansowych, o których mowa § 2 ust. l pkt 1-3 nowelizowanego rozporządzenia. 

Jak wspomniano we wstępie uzas 
3 mechanizmów pomocy i związaną 
finansowych niewykorzystanych w 

wypłatę pomocy dla producentów 

niania, projektowane przepisy, poprzez dodanie 
tym zmianę zasad dotyczącą przesuwania środków 
mach poszczególnych mechanizmów, gwarantują 

ubiegających się o udzielenie pomocy zgodnie 

z nowelizowanym rozporządzeniem Ra y Ministrów z dnia 23 lutego 20 l 7 r. 

W przypadku producentów ubiegając ch się o pomoc na podstawie § 2 ust. l pkt 1-3 
nowelizowanego rozporządzenia zakoń zył się proces rozpatrywania wniosków o udzielenie 
pomocy -producenci złożyli wnioski o udzielenie pomocy w łącznej kwocie l O 852 500 zł w 
ramach ww. mechanizmów, z ogólne puli środków przeznaczonej na ww. mechanizmy 
określonej w § 2 ust. 2 pkt l i 2 nowel zowanego rozporządzenia w kwocie 81 117 684,6 zł. 

Generuje to oszczędności na poziomie O 265 184,6 zł. 

Do dnia 14 lipca 2017 r. producencikozystający z mechanizmów§ 2 ust. l pkt 1-3 składają 

wnioski o płatność, które mogą dotyczy kwoty nie wyższej niż 10 852 500 zł. 
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Obecne przepisy zakładają, że w prz padku gdy po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie 
pomocy z § 2 ust. l pkt 1-3 noweliz wanego rozporządzenia, pozostaną niewykorzystane 

środki, środki te przeznacza się na po oc w ramach mechanizmu z § 2 ust. l pkt 4 (§ 27 

nowelizowanego rozporządzenia), a g y pozostaną niewykorzystane środki finansowe po 
rozpatrzeniu wniosków o płatność w r mach pomocy z § 2 ust. l pkt 1-3, niewykorzystane 

środki przeznacza się na pomoc, o które mowa w § 2 ust. l pkt 4. 

Wówczas gdy niewykorzystane środki § 2 ust. l pkt 1-3 oraz kwota pomocy przeznaczona 

na mechanizm z§ 2 ust. l pkt 4 noweli owanego rozporządzenia okażą się niewystarczające, 

brakujące środki pokrywa się z budżet państwa w kwocie nie wyższej niż kwota środków, 

o której mowa wart. 2 rozporządzenia 016/1613 (§ 30 nowelizowanego rozporządzenia). 

W projekcie proponuje się, że niewyko ystane środki przeznaczone na pomoc z § 2 ust. l pkt 
1-3, przeznacza się na udzielenie pom cy, o której mowa w projektowanym z § 2a ust.l (tj. 
pomoc na zakup jagniąt lub owiec or z zakup jałówek hodowlanych ras mlecznych), a w 
przypadku gdy z tych dwóch projek wanych mechanizmów pozostaną niewykorzystane 

środki finansowe, ARR udziela pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka w okresie luty 

2017 r.- kwiecień 2017 r. względem re su luty 2016 r. - kwiecień 2016 r. (projektowany 

§ 2a ust. 2). 

Projekt przewiduje jednocześnie, że przypadku gdy okaże się, że środki finansowe 
przeznaczone na pomoc, o której m wa w obowiązującym § 2 ust. l pkt 4 okażą się 

niewystarczające, brakujące środki n sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu 

państwa (projektowany § 30). Zasada dotycząca uzupełniania brakujących środków na ten 

mechanizm z budżetu państwa nie zost a zmieniona względem obowiązujących przepisów. 

Konsekwencją projektowanych zasa związanych z finansowaniem poszczególnych 
mechanizmów jest uchylenie obo ązujących § 27 i 29 oraz zmiana brzmienia 
obowiązującego § 30 (odpowiednio l pkt 9, 11 i 12 projektu). W projekcie zasady 
dotyczące finansowania projektowanyc mechanizmów zostały ujęte w projektowanym § 2a 
ust. 1-3 (§ l pkt 2 projektu). 

Poniżej omówiono zasady dotyczące pr ~ektowanych, dodatkowych mechanizmów pomocy. 

Pornoc na zakup jagniąt lub owiec otyczyłaby producentów mleka, świń oraz owiec. 
W odniesieniu do producentów mleka lub świń pomoc do zakupu jagniąt lub owiec może 
stanowić dodatkową albo alternatywną ormę działalności względem prowadzonej produkcji. 
Z uwagi na kryzys na rynku mleka skutkujący głębokim spadkiem cen skupu mleka, 
producenci mleka ponieśli wyrniem straty finansowe, a w odniesieniu do sektora 

wieprzowiny producenci świń również doświadczyli szczególnych trudności, w tym przede 
wszystkim z uwagi na wystąpienie w O 16 r. 20 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) 

i rozszerzenie stref objętych restry cjami weterynaryjnymi. W przypadku produkcji 
wieprzowiny i owiec sektory te oświadczają szczególnych trudności związanych 

ze spadkiem pogłowia utrzymywanyc zwierząt, w tym sektor owczarski jest zagrożony 

całkowitym wyparciem z rynku. sparcie produkcji owczarskiej - ze względu 

na przewidywane korzyści społeczne ( rzymanie wielofunkcyjności gospodarstw, możliwość 

wsparcia produkcji lokalnej - wyro ów regionalnych i tradycyjnych) i środowiskowe 
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(konserwacja i zrównoważone wykor ystanie trwałych użytków zielonych, utrzymywanie 
warunków naturalnych na halach górs ich i trudnodostępnych pastwiskach), wpisuje się we 
wsparcie ekstensywnych metod pro ukcji ukierunkowanych na wzmocnienie sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw i stabilizacj rynku. 

W przypadku wsparcia skierowanego do producentów mleka w formie refundacji części 

kosztów zakupu jałówek hodowlanych as mlecznych proponuje się przyznanie w ten sposób 

wsparcia do zakupu zwierząt, dla k órych wystawiono świadectwo potwierdzające ich 

pochodzenie, o którym mowa w art. ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich, urodzonych w stadzie ~ętym oceną wartości użytkowej bydła, wpisując się 

tym samym w podejmowanie przez p octucentów mleka działania dotyczącego wdrażania 
systemów jakości. Zakup jałówek h dowlanych pochodzących ze stad objętych oceną 

wartości użytkowej umożliwi rolniko wprowadzenie do ich stad wartościowego materiału 

hodowlanego o znanym pochodzeniu i wartości hodowlanej. Towarzyszące tym zwierzętom 
świadectwa potwierdzające ich pocho zenie pozwolą kupującym rolnikom na świadomy 
wybór zwierząt, które będą najhardzi j odpowiednie dla ich stad. Kupujący będą mogli 

podjąć decyzję o zakupie zwierząt d ponując wiarygodnymi informacjami o rodzicach i 
przodkach zwierzęcia, ich wartości ho wlanej i produkcyjności. Istotne jest, że zwierzęta te 

będą pochodziły ze stad o znanym stat sie zdrowotnym, a tym samym ich wprowadzenie do 

stada nie będzie stanowiło zagrożenia e izootycznego dla tego stada. 

Projektowany mechanizm pomocy isuje się w warunek wzmocnienia stabilności 

gospodarstw oraz wpłynie na stabil zację rynku przez, po pierwsze - umożliwienie 

producentom mleka wprowadzenia d ich stad wartościowego materiału hodowlanego 
o znanym pochodzeniu i wartości h dowlanej (m.in. w ramach wymiany zwierząt na 

zwierzęta hodowlane), przyczyniając się tym samym do wyeliminowania zagrożenia 

epizootycznego dla stada producenta. o drugie zakłada się, że dzięki tej formie pomocy 

zwiększy się konkurencyjność gospod rstw mleczarskich, przyczyniając się tym samym do 
wzmocnienia ich sytuacji ekonomiczn j wobec prognozowanych wysokich wahań cen na 
rynku mleka i przetworów mlecznych. 

Ustanowienie pomocy ukierunkowanej na wsparcie producentów mleka, którzy w okresie 
od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 kwi tnia 2017 r., sprzedali podmiotom skupującym mleko 
ilość mleka mniejszą względem ana ogicznego okresu roku poprzedniego wpisuje się 

w kryterium niezwiększania produkcji, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

2016/1613. W okresie styczeń - kwie ień 2017 r., względem analogicznego okresu roku 
poprzedniego, skup mleka wzrósł o 3, %, a w kwietniu 2017 r. skup mleka był wyższy w 

relacji rocznej o 4,1 %. W okresie pier zego kwartału 2017 r., w relacji rocznej, skup mleka 
w UE obniżył się o 2,3%. Głęboki kry ys, jakiego doświadczył sektor mleczarski, wynikał z 
nierównowagi podaży i popytu na rynk mleka. Kryzys w branży mleczarskiej związany był 

przede wszystkim z nadpodażą mleka w tym z uwagi na zniesienie kwotowania produkcji 

mleka od dnia 1 kwietnia 2015 r.), p zy spadku popytu na przetwory mleczne - w tym 
z uwagi na obowiązujące od sierpnia 2 14 r. rosyjskie embargo, czy spowolnienie gospodarki 
chińskiej. Pornoc ma na celu wsparcie gospodarstw, które zmniejszając sprzedaż mleka do 
podmiotów skupujących w przyjętym okresie, przyczyniły się do zachowania równowagi 
rynkowej. 
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W projektowanych § 2la-21c przewid ·ano pomoc skierowaną do producentów mleka, świń 

lub owiec, którzy mogą ubiegać się o r fundację części kosztów zakupu jagniąt, mających w 

dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, waż cych co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub 
owiec mających nie mniej niż 12 mi sięcy. Pornoc przysługiwałaby producentowi, który 
posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r., siedzibie stada, której nadano numer na podstawie 

ustawy o systemie identyfikacji i rejes racji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub 
kombinowany mające powyżej 24 mi sięcy, świnie lub owce, według danych zawartych 

w rejestrze zwierząt gospodarskich. Pornoc przysługiwałaby do jagniąt lub owiec 

zakupionych w okresie od dnia l stycz ia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zgłoszonych do 

rejestru zwierząt gospodarskich. 

Przewidziano możliwość objęcia pom ą zwierząt zakupionych od dnia l stycznia 2017 r., 
mając na uwadze bardzo krótki o es pomiędzy wejściem w życie projektowanego 

rozporządzenia, a przewidzianym te 

złożenie wniosku o udzielenie pomoc 

z konieczności wypłaty pomocy, na 

inem na dokonanie zakupu jagniąt i owiec oraz 

, tj. 31 lipca 2017 r. Data 31 lipca 2017 r. wynika 

dstawie art. 2 rozporządzenia 2016/1613, do dnia 

30 września 2017 r. Producent ubiegają y się o pomoc będzie zobowiązany do utrzymywania 

jagniąt i owiec, do których otrzyma po oc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., tak aby 
zapewnić przyznanie pomocy procluce om, którzy są zainteresowani utrzymywaniem owiec 
w dłuższej perspektywie, jak równi ż w celu zapewnienia efektywności prowadzonej 

hodowli. 

Pornoc będzie udzielana do zakupu c najmniej l O i nie więcej niż l 00 jagniąt lub owiec 

w kwocie 90 zł do jagnięcia oraz w wocie 150 zł do owcy. Przyjęty poziom refundacji 

wynika z przewidzianej częściowej re ndacji kosztów zakupu oraz w przypadku pomocy do 
jagniąt - średniej ceny zakupu jagni t poniżej 12 miesięcy w I. kwartale 2017 r., a w 
odniesieniu do owiec - ze średniej ce owiec przeznaczonych do dalszego rozrodu. Kwota 
pomocy nie może być wyższa niż cena akupu zwierzęcia wskazana na fakturze albo fakturze 
VAT RR albo cena zakupu zwierzę ia wskazana na fakturze, rachunku lub w umowie 

sprzedaży potwierdzającej jego zaku - w przypadku dokonywania sprzedaży między 

rolnikami ryczahowymi. Do wniosku udzielenie pomocy producent będzie zobowiązany 
dołączyć m. in. wskazane w projekcie opie dokumentów potwierdzających zakup jagniąt lub 
owiec (np. kopie faktur, faktur V T), informację sporządzoną przez wystawcę ww. 

dokumentów ze wskazaniem masy k żdej sztuki jagnięcia oraz jej wiek lub informację 
dotyczącą wieku w przypadku owiec jeżeli ta informacja nie wynika z faktur, tak aby 
zweryfikować kryterium wiekowe lub agowe w odniesieniu do tych zwierząt, oświadczenie, 

w którym producent zobowiązuje się d utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 

r., jagniąt lub owiec, do których b udzielona pomoc oraz dodatkowe dokumenty 

potwierdzające kryteria kwalifikowaln 

W projektowanych § 2ld-21f prze idziano pomoc skierowaną do producentów mleka 
w formie refundacji części kosztów z kupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Pornoc 
będzie przysługiwała do nie więcej niż O sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia 
l stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 17 r. (uzasadnienie okresu zakupu analogiczne jak 
w przypadku jagniąt i owiec), mający h w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 
24 miesiące, zgłoszonych do rejestr zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono 
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świadectwo potwierdzające jej pochod enie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar kich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości 
użytkowej bydła. Do otrzymania porno y będzie uprawniony producent mleka, który w dniu 

złożenia wniosku o udzielenie pomoc posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego 

mleczny lub kombinowany, mające po yżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, 

według danych zawartych w rejestrz zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. 
podmiotom skupującym mleko nie m iej niż 5 tys. kg mleka. Ponadto producent mleka 
będzie zobowiązany do utrzymywani nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek 
hodowlanych ras mlecznych, do któryc otrzymał pomoc. 

Pornoc będzie udzielana w formie r fundacji części kosztów zakupu jałówek objętych 

pomocą w kwocie: 

l) 1000 zł - do jałówki hodo lanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

3 miesięcy i nie więcej niż 6 mi sięcy; 

2) 1500 zł -do jałówki hodo lanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

6 miesięcy i nie więcej niż 12 m esięcy; 

3) 2000 zł - do jałówki hodo lanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

12 miesięcy i nie więcej niż 18 iesiące; 

4) 3000 zł- do jałówki hodo anej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 
18 miesięcy i nie więcej niż 24 iesiące 

- przy czym kwota pomocy nie może yć wyższa niż cena zakupu zwierzęcia wskazana na 

fakturze albo fakturze V AT RR albo ce a zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku 
lub w umowie sprzedaży potwierdzają 
między rolnikami ryczałtowymi. Sta 
rynkowej jałówek hodowlanych ras 
kosztów zakupu tych zwierząt. 

j jego zakup - w przypadku dokonywania sprzedaży 
kę pomocy ustalono na poziomie średniej ceny 
lecznych oraz uwzględniając częściową refundację 

Do wniosku o udzielenie pomocy prod cent mleka będzie zobowiązany dołączyć świadectwa 

potwierdzające pochodzenie zakupi nych zwierząt, kopie faktur lub faktur RR 

potwierdzających, że w 2016 r. produc nt mleka sprzedał podmiotom skupującym mleko nie 

mniej niż 5 tys. kg, albo oświadcz ie podmiotu skupującego potwierdzające tę ilość, 

wymienione w projekcie kopie doku entów zakupu zwierząt, oświadczenie, w którym 
producent zobowiązuje się do utrzymy ania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., zwierząt, 
do których będzie udzielona pomoc raz pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów kwalifikowalności. 

Ostatni mechanizm, ujęty w § 2lg-21 projektowanego rozporządzenia, dotyczy przyznania 

pomocy producentom mleka z tytułu s rzedaży mleka w okresie od dnia l lutego 2017 r. do 

dnia 30 kwietnia 2017 r., podmiotom s upującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od 
dnia l lutego 2016 r. do dnia 30 kwietn 2016 r. 

Warunkiem udzielenia pomocy będzie osiadanie przez producenta mleka, w dniu składania 

wniosku o udzielenie pomocy, w sied bie stada, której nadano numer na podstawie ustawy 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub 
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kombinowany mających powyżej 24 mi sięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt 
gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. p dmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg 
mleka oraz sprzedanie w okresie od dn a l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka 
podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym 
okresie roku ubiegłego, wynoszącej nie niej niż l 000 kg mleka. 

Projekt zakłada, że pomoc jest udzie ana producentowi mleka w wysokości stanowiącej 
iloczyn: 

l) liczby kilogramów mleka stano iącej rozmcę między liczbą kilogramów mleka 
sprzedanych przez producenta mleka odmiotom skupującym mleko w okresie od dnia l 
lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. a liczbą kilogramów mleka sprzedanych 
podmiotom skupującym mleko w okres e od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

-nie większej jednak niż 75 000 kg, or z 

2) stawki pomocy przysługującej do l mleka ustalonej przez Prezesa Agencji jako iloraz: 

a) sumy niewykorzystanych środków nansowych na udzielenie pomocy, o której mowa w 
§ 2a ust. l, oraz 

b) sumy kilogramów mleka, do któr ch przysługuje pomoc zgodnie z pkt l wszystkim 
producentom mleka, o których mowa w § 2a ust. 2, ubiegającym się o pomoc. 

2. W przypadku gdy stawka pomocy u talona w sposób określony w ust. l pkt 2 jest wyższa 
niż 0,61 zł do l kg mleka, do ustalen a wysokości pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, 
udzielanej producentowi mleka, stosuj się stawkę pomocy w wysokości 0,61 zł do l kg 
mleka. 

W projekcie wskazuje się, że litry m ka przelicza się na kilogramy mleka mnożąc ilość 
litrów przez 1,03. 

Projekt zakłada, że w przypadku gdy sokość pomocy wynosi mniej niż 50 zł, dyrektor 
oddziału terenowego Agencji wydaje d cyzję w sprawie odmowy udzielenia pomocy. 

Stawka pomocy w ramach niniejszego mechanizmu przysługująca do l kg mleka nie może 
być wyższa niż 0,61 zł. Stawka ta od owiada maksymalnej stawce zastosowanej w ramach 
mechanizmu pomocy za ograniczenie produkcji mleka przewidzianego w rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 8 września 2016 r. przyznającego pomoc na 
ograniczenie produkcji mleka (tj. 14 eu o/100 kg wg kursu Europejskiego Banku Centralnego 
z dnia 31 sierpnia 2017 r.: 4,3533 zł/eu ). 

Projekt zakłada, że Prezes Agencji po 
administrowanej przez Agencję info 
mleka (projektowany§ 26a ust. 1). 

Je do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
ację o wysokości pomocy przysługującej do l kg 

Do wniosku o udzielenie pomocy pr ducent mleka będzie zobowiązany dołączyć faktury 
dotyczące sprzedaży mleka do pod iotów skupujących w określonych okresach albo 
oświadczenie podmiotu skupującego otwierdzającego te ilości oraz pozostałe dokumenty 
dotyczące weryfikacji spełnienia kryter m kwalifikowalności. 
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W projektowanych mechanizmach p 
o pomoc przez spadkobiercę lub inne 
gospodarstwa. 

ocy przewidziano także możliwość ubiegania się 

następcę prawnego oraz w przypadku przeniesienia 

W odniesieniu do projektowanych mec anizmów, z uwagi na ograniczenia czasowe związane 
z realizacją tych mechanizmów, skła aniem przez producentów wniosków o udzielenie 

pomocy i wypłatą pomocy przyjęto, ·e pomoc jest wypłacana na podstawie wniosków 
o udzielenie pomocy. Pornoc będzi udzielana i wypłacana na podstawie wniosku 
o udzielenie pomocy, w drodze decyzji dministracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału 
terenowego ARR właściwego ze wzgl u na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta 
mleka albo producenta świń albo pro ucenta owiec ubiegającego się o pomoc. Powyższe 
oznacza, że składając wniosek o udzi lenie pomocy na zakup zwierząt wraz z dowodami 
zakupu producent nie będzie miał pe ności, że uzyska pomoc do wszystkich zakupionych 
zwierząt (nie więcej niż l 00 sztuk j niąt lub owiec i nie więcej niż 30 sztuk jałówek 
hodowlanych ras mlecznych). 

Obowiązująca pomoc na zakup jałó ek i buhaja ras mięsnych oraz loszek i knurów 
hodowlanych (§ 2 ust. l pkt 1-3) je t realizowana na podstawie wniosków o udzielenie 
pomocy, składanych w terminie od dni 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.(§ 3 ust. 2 pkt l 
rozporządzenia), w których deklarują iczbę zwierząt, których zakupu planują dokonać do 
dnia 30 czerwca 2017 r., a następnie - o ogłoszeniu przez Prezesa ARR informacji o liczbie 

zwierząt, do których producentowi zo anie udzielona pomoc (§ 26 rozporządzenia), mogą 
składać wnioski o płatność do dnia 14 l pca 2017 r. (§ 4 ust. 5 rozporządzenia) w odniesieniu 
do zwierząt zakupionych w okresie od nia złożenia wniosku o udzielenie pomocy, tj. od dnia 
wejścia w życie 18 marca 2017 r. do d ia 30 czerwca 2017 r. W przypadku pomocy, o której 
mowa w § 2 ust. l pkt 4, pomoc jest płacana na wniosek o udzielenie pomocy, w trzech 
terminach określonych w § 20 ust. l no elizowanego rozporządzenia Rady Ministrów, w tym 
ostatni wniosek można złożyć w termin e do dnia 21 lipca 20 l 7 r. 

Zgodnie z projektowanym § 4 ust. 7 postanowiono, że producent będący jednocześnie 
producentem mleka, producentem świ' lub producentem owiec, może w ramach pomocy, o 
której mowa w § 2a ust. l pkt l proj ktowanego rozporządzenia, ubiegać się o refundację 
kosztów zakupu nie więcej niż do l 00 s tuk jagniąt lub owiec. 

Natomiast stosowanie do projektowan o § 4 ust. 7b zwierzę, do którego producent mleka, 
producent świń lub producent owiec ub ega się o pomoc, o której mowa w § 2a ust. l , może 
zostać objęte tą pomocą tylko raz. 

W projekcie przewidziano przepisy rojektowane przepisy § 25a-25d) umożliwiające 

zapewnienie elastyczności wydatków. przypadku gdy na podstawie złożonych wniosków 
o udzielenie pomocy na zakup jagnią i owiec oraz jałówek hodowlanych ras mlecznych 
okaże się, że na sfinansowanie je nego z tych mechanizmów zabrakłoby środków 

finansowych, które pozostałyby nie korzystane z drugiego z mechanizmów, zostaną 

przeznaczone na ten mechanizm, w przypadku którego są niewystarczające. Jeśli po 
zastosowaniu powyższych zasad pozo aną niezagospodarowane środki, pomoc przeznacza 
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się na pomoc dla producentów mleka z ytułu niezwiększania sprzedaży mleka do podmiotów 
skupujących. 

Projektowane przeptsy przewidują t kże ustalenie współczynnika przydziału pomocy 
w przypadku gdyby środki przewidzi ne na pomoc, pomimo zastosowania powyższych 
przesunięć, były niewystarczające. Będ ie on stosowany do ustalenia sztuk jagniąt lub owiec 
oraz jałówek hodowlanych ras mleczny h w odniesieniu do każdego producenta. Liczba tych 
zwierząt będzie zaokrąglana do pełnych sztuk w dół. 

Przy ustalaniu liczby jagniąt lub o iec, do których może zostać wypłacona pomoc, 
w pierwszej kolejności redukcji podleg liczba zwierząt wskazanych we wniosku o udzielenie 

pomocy do których przysługuje niżs a kwota pomocy, a przy ustalaniu liczby jałówek 
hodowlanych ras mlecznych, do któ ych może zostać wypłacona pomoc, w pierwszej 
kolejności redukcji podlega liczba zwi rząt wskazanych we wniosku o udzielenie pomocy, 
do których przysługuje najniższa kwota pomocy. 

W projektowanym § 27a wskazano że w przypadku złożenia wniosków o udzielenie 
pomocy, o której mowa w § 2a ust. 2, p zy braku środków finansowych na tę pomoc, dyrektor 
oddziału terenowego Agencji wydaje d cyzję administracyjną w sprawie odmowy udzielenia 

pomocy. 

W przypadku gdy po zastosowaniu ws ółczynnika przydziału pomocy, liczba tych zwierząt 
do zakupu których może zostać wypła ona pomoc, jest mniejsza niż l, pomoc przysługiwać 
będzie do jednego jagnięcia, owcy lub j dnej jałówki hodowlanej rasy mlecznej. 

Projektowane przepisy § 34-36 dotyc ą nowelizacji obowiązujących przepisów w zakresie 
projektowanych mechanizmów (m.in. k ntroli oraz zwrotu pomocy). 

Projekt zakłada, że Prezes Agencji po ~e do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
administrowanej przez Agencję ogło zenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy 
w ramach projektowanych mechanizm w, nie później niż 2 dni przed dniem planowanego 
rozpoczęcia terminu składania tych iosków o udzielenie pomocy (projektowany § 3 ust. 
la). 

Zgodnie z projektowanym § 22 ust. 2, yrektorzy oddziałów terenowych Agencji przekazują 
niezwłocznie Prezesowi Agencji infor acje o składanych wnioskach o udzielenie pomocy, 
o której mowa w § 2a ust. l (zakup jag iąt, owiec i jałówek hodowlanych ras mlecznych). 

Projekt zakłada, że jeżeli wniosek o udzielenie pomocy w ramach projektowanych 
mechanizmów zostanie złożony po u ływie terminu przewidzianego w projekcie na jego 
złożenie (tj. po dniu 31 lipca 2017 r.; rojektowany § 3 ust. 3), wniosek pozostawia się bez 
rozpatrzenia. Ponadto,jeżeli nie będzi on zawierał wymaganych przepisami informacji lub 
jeśli nie dołączono do niego wyrnagan ch dokumentów lub oświadczeń, wniosek pozostawia 
się bez rozpatrzenia (projektowane prz isy § 2lc ust. 5, § 21f ust. 5 oraz § 21i ust. 3). 

W projekcie zastrzeżono, że projekt wana pomoc na zakup jałówek hodowlanych ras 
mlecznych nie przysługuje producenta i, który złożył wniosek o płatność w zakresie pomocy 
na zakup hodowlanych jałówek lub uhaja ras mięsnych lub dwukierunkowych, o której 
mowa w § 2 ust. l pkt l nowelizowan go rozporządzenia (projektowany przepis § 2a ust. 3). 
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Ponadto, pomoc z tytułu zmniejszenia przedaży mleka nie przysługuje producentowi, który 

złożył wniosek o płatność w zakresie p mocy na zakup hodowlanych jałówek lub buhaja ras 
mięsnych lub dwukierunkowych lub niosek o płatność w zakresie pomocy udzielanej na 
podstawie rozporządzenia Rady Mini s ów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji 

przez Agencję Rynku Rolnego zadań iązanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie 
produkcji mleka (Dz. U. poz. 1477) projektowany przepis § 2a ust. 4. W sytuacji gdy 

w przypadku złożenia ww. wniosków płatność producenci mleka zawnioskują o udzielenie 

ww. pomocy, właściwy miejscowo dy ektor oddziału terenowego ARR odmawia w drodze 

decyzji administracyjnej udzielenia tej omocy (projektowany§ 4 ust. 3a). 

Środki finansowe z tytułu projektow ej pomocy będą wypłacane na rachunek bankowy 
producenta mleka, producenta świń lub roducenta owiec, w terminie 14 dni od dnia wydania 

decyzji, w której zostanie ustalona okość pomocy. Ostateczny termin wypłaty pomocy 

upływa w dniu 30 września 2017 r., z odnie z terminem określonym w art. l ust. l akapit 

szósty rozporządzenia nr 2016/1613 (pr jektowany § 31 nowelizowanego rozporządzenia). 

W § 2 projektu rozporządzenia posta wiono, że do postępowań w sprawach o udzielenie 
pomocy wszczętych na podstawie ro orządzenia zmienianego w § l i niezakończonych 
decyzją ostateczną do dnia wejścia w ycie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy 
rozporządzenia zmienianego w§ l w b mieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

Przepis § 2 przedmiotowego projektu ie pogorszy sytuacji producentów ubiegających się 

o pomoc na podstawie nowelizowaneg rozporządzenia. Producenci wnioskujący o pomoc na 
podstawie obowiązujących przepisów ają zagwarantowaną wypłatę środków finansowych 
w ramach pomocy dostosowawczej. 

Mając na uwadze, że pomoc dla produ entów w sektorach hodowlanych należy wypłacić, na 
podstawie art. 2 rozporządzenia 201611 13, najpóźniej do dnia 30 września 2017 r., a wnioski 

o udzielenie pomocy na podstawie proj ktowanych przepisów należy złożyć od dnia 31 lipca 

2017 r., proponuje się wejście w życie rojektowanego rozporządzenia z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia. Należy umożli ić jak najszybsze poinformowanie producentów 
o możliwości skorzystania z projekto anych form pomocy, podjęcia decyzji o zakupieniu 
jagniąt lub owiec oraz jałówek hodowl nych ras mlecznych do których może być udzielona 
pomoc oraz pomocy w zakresie niezwi szenia sprzedaży mleka. 

Projektowane rozporządzenie jest zgod e z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie za ·era przepisów technicznych i dlatego me podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu unkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 or z z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia został zgłoszo y do Wykazu prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów na 2017 r. Projek rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac 

legislacyjnych i programowych Rady inistrów pod numerem RC31. 
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Ocena przewidywanego wp u projektowanej regulacji na działalność 

mikroprzedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorców 

Zgodnie z projektowanym rozporządze iem maksymalny poziom wsparcia jaki mogą uzyskać 

producenci w poszczególnych mechani mach pomocy przedstawia się następująco: 

l. Pornoc dla producentów mleka świń lub owiec w formie refundacji części kosztów 

zakupionych jagniąt lub owiec na poziomie 90 zł do jagnięcia oraz 150 zł do owcy; 

refundacja do zakupu co najmn ej l O jagniąt lub owiec, nie więcej niż do l 00 sztuk 

jagniąt lub owiec. 

W odniesieniu do producentów mleka lub świń pomoc do zakupu jagniąt lub owiec może 

stanowić dodatkową albo alternatywną ormę działalności względem prowadzonej produkcji. 

W sparcie producentów owiec moż przyczynić się do zwiększenia efektywności 

ekonomicznej prowadzonej produkcji o czarskiej. 

2. Pornoc dla producentów mlek w formie refundacji części kosztów zakupionych 

jałówek hodowlanych ras mlec nych wieku od 3 do 24 miesięcy; w zależności od 

przedziału wiekowego pomoc nosi od 1000 zł do 3000 zł. Refundacja przysługuje 

maksymalnie do 30 sztuk zakupi nychjałówek hodowlanych ras mlecznych. 

Projektowana pomoc wpłynie za zwię szenie konkurencyjności gospodarstw mleczarskich, 

przyczyniając się tym samym do wzmocnienia ich sytuacji ekonomicznej wobec 

prognozowanych wysokich wahań cen a rynku mleka i przetworów mlecznych. 

3. Pornoc dla producentów mleka tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka do podmiotów 

skupujących mleko w okre ie luty 2017 r. - kwiecień 2017 r. względem 

analogicznego okresu roku ubie lego 

Ustanowienie tej formy pomocy ski rowanej do producentów mleka przyczym s1ę do 

poprawy sytuacji ekonomicznej gospo arstw, które poprzez zmniejszenie sprzedaży mleka 

w przyjętym okresie, przyczyniły się do zachowania równowagi rynkowej. Z bieżących, 

częściowych danych pozyskanych od odmiotów skupujących mleko szacuje się, że pomoc 

może dotyczyć ponad 30 tys. producent'w mleka. Maksymalna stawka pomocy przysługująca 

do l kg mleka nie może być wyższa ni· 0,61 zł. 
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Raport z konsultacji i piniowania projektu rozporządzenia 

l. Omówienie wyników przeprow dzonych konsultacji publicznych i opiniowania 

projektu 

Projekt rozporządzenia został sk erowany do konsultacji publicznych do krajowych 

organizacji branżowych oraz związkó i organizacji (lista podmiotów w OSR). Jednocześnie 

projekt rozporządzenia został zamies czony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w ser isie Rządowy Proces Legislacji w celu udostępnienia 

go wszystkim zainteresowanym po iotom. W ramach przeprowadzonych konsultacji 

publicznych do treści projektu zgłoszon zostały następujące uwagi: 

I. Polska Federacja Hodowc w Bydła i Producentów Mleka 

PFHBiPM zgłosiła uwagę, że ze ględu na zagrożenie niewykorzystania w całości 

funduszów przeznaczonych na pomoc la hodowców - producentów mleka, zaproponowano 

zwiększenie limitu jałówek hodowla do których można ubiegać się 

o refundację części kosztów zakupu z 2 

Uwaga została uwzględniona. Niemni j należy zauważyć, że wykorzystanie pomocy UE 

ze środków finansowych niewykorzyst ych na podstawie obowiązujących mechanizmów 1-

3 umożliwia projektowana pomoc z tyt łu zmniejszenia sprzedaży mleka w okresie luty 2017 

r.-kwiecień 2017 r. względem analo 

przewidziana jest pomoc do kilogramó 

okresu roku ubiegłego, w ramach której 

II. Związek Zawodowy Rolni ów Rzeczypospolitej Solidarni 

l) Objęcie pomocą zakupujałówe cielnych (projektowany§ 2a ust. l pkt 2) 

W projekcie proponuje się refundacj części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras 

mlecznych mających powyżej 3 miesię y i nie więcej niż 24 miesiące. Projektowany przepis 

zakłada zatem, że pomocą mogą być ró ież objęte jałówki cielne, z tym że muszą mieć one 

status zwierząt hodowlanych. Zakup j łówek hodowlanych pochodzących ze stad objętych 

oceną wartości użytkowej umożliwi olnikom wprowadzenie do ich stad wartościowego 

materiału hodowlanego o znanym chodzeniu i wartości hodowlanej. Istotne jest, 

że zwierzęta te będą pochodziły ze st o znanym statusie zdrowotnym, a tym samym ich 

wprowadzenie do stada nie będzie stan iło zagrożenia epizootycznego dla tego stada. 

2) Przeznaczenie kwoty w wysok ści 20% niewykorzystanych środków z pomocy na 

obowiązujące mechanizmy na p moc do zakupu owiec lub jagniąt oraz przeznaczenie 
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80% ww. środków na 

(projektowany § 2a ust. 3) 

Uwaga nie została uwzględniona. 

do zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych 

podstawie obecnie dostępnych środków pomoc 

przewidziana na zakup jagniąt lub ow ec w świetle projektowanych przepisów wynosi ok. 

6,5 mln zł. Mając na uwadze, że po łowie owiec na koniec grudnia 2016 r. wynosiło 

244 171 sztuk i wzrosło w relacji rocz ej o ok. 23 tys. sztuk, przeznaczona na ten cel pula 

środków jest wystarczająca. 

3) Zmniejszenie z lO do 5 liczby j niąt lub owiec, do zakupu których można ubiegać się 

o pomoc (projektowany § 2la u t. l pkt 2) 

Uwaga nie została uwzględniona maj c na uwadze minimalną liczbę sztuk zapewniającą 

efektywność prowadzonej produkcji. 

4) Wprowadzenie przepisów, aby zobowiązanie producenta dotyczące utrzymywania 

nie krócej niż do dnia 31 lipca 020 r. jagniąt lub owiec, do których będzie udzielona 

pomoc nie dotyczyło przypadkó losowych (np. upadek sztuki itp.) 

Uwaga jest zawarta w projektowanyc przepisach - wynika z projektowanego brzmienia 

§ 35 ust. l i 2, które dotyczą odpowi dnio wystąpienia w gospodarstwie przypadków siły 

wyższej oraz upadku albo poddania ub ·owi zwierzęcia z konieczności. 

5) Projektowany § 2a ust. 3 - zwi kszenie kwoty pomocy do jagnięcia z 90 zł do 11 O zł 

oraz kwoty pomocy do owcy ze J 50 zł do 180 zł 

Uwaga nie została uwzględniona. Pr yjęty poziom refundacji wynika z przewidzianej 

częściowej refundacji kosztów zakupu raz w przypadku pomocy do jagniąt- średniej ceny 

zakupu jagniąt poniżej 12 miesięcy I. kwartale 2017 r., a w odniesieniu do owiec -

ze średniej ceny owiec przeznaczonych do dalszego rozrodu. 

6) Projektowany § 21 e ust. l - większenie kwoty pomocy jałówek hodowlanych ras 

mlecznych we wszystkich kateg riach wiekowych: 

a) 1200 zł- do jałówki hod lanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

3 miesięcy i nie więcej ni · 6 miesięcy; 

b) 1700 zł - do jałówki hod lanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

6 miesięcy i nie więcej ni· 12 miesięcy; 
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c) 2200 zł- do jałówki hodo lanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

12 miesięcy i nie więcej ni· 18 miesięcy; 

d) 3200 zł- do jałówki hod wlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

18 miesięcy i nie więcej ni· 24 miesiące 

Uwaga me została uwzględniona. St wkę pomocy ustalono na poziomie średniej ceny 

rynkowej jałówek hodowlanych ras lecznych oraz uwzględniając częściową refundację 

kosztów zakupu tych zwierząt. 

III. Krajowa Rada Izb Rolnic 

l) Zwiększenie limitu zwierząt U jagniąt, maciorek), do których przysługuje 

pomoc ze względu na zagroże ie niewykorzystania przewidzianą rozporządzeniem 

Komisji 2016/1613 pomocą UE 

Uwaga została uwzględniona w zak esie zwiększenia liczby jałówek hodowlanych ras 

mlecznych z 20 na 30 sztuk, do któ ch producent mleka może ubiegać się o refundację 

części kosztów zakupu; dodatkowe info acje w pkt I. 

2) Limit l 00 jagniąt lub owiec p winien być zróżnicowany na większą ilość jagniąt 

w stosunku do owiec 

Uwaga nie została uwzględniona. Celem projektowanej pomocy jest zapewmeme 

elastyczności w możliwości stosow ia tej formy pomocy i indywidualnej decyzji 

producenta. 

3) Umożliwienie zakupu tryków z opłatą do sztuki 

Projektowane rozporządzenie umożli ia częściową refundację kosztów zakupu owiec -

tryków, z tym że na poziomie 150 zł o sztuki. Projektowane rozporządzenie nie ogranicza 

się tylko do pomocy na zakup owiec - aciorek. 

4) Umożliwienie zakupu kóz 

Uwaga nie została uwzględniona. Proj ktowane rozporządzenie dotyczy przede wszystkim 

wsparcia skierowanego do producent w mleka; wsparciem objęto producentów owiec 

z uwagi na zgłaszane apele przez tych p ociucentów owiec. 
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5) Skierowanie pomocy dla produ entów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarze 

objętym restrykcjami z tytułu ASF w strefie żółtej (a nie tylko w czerwonej 

i niebieskiej) 

Mając na uwadze wielkość obszaru obj tego restrykcjami weterynaryjnymi oraz ograniczone 

zasoby finansowe, Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi zdecydował o objęciu wsparciem 

producentów świń na obszarach podda ych najbardziej dotkliwym restrykcjom z tytułu ASF, 

które powodowały największe straty fi nsowe i trudności ze zbyciem świń, tj. posiadających 

siedzibę w strefach z części II i III załą nikadodecyzji Komisji 2014/709/UE. 

6) Wezwanie producenta do uzupe nienia wniosku/przedłożenia dokumentów w sytuacji 

gdy wniosek jest niekompletny amiast odrzucania tego wniosku 

Z uwagi na nadzwyczajnych charak r pomocy oraz terminy związane ze składaniem 

wniosków o udzielenie pomocy, w cel wywiązania się z nałożonego prawem UE terminu 

wypłaty pomocy do dnia 30 wrześni 2017 r. wprowadzono w ramach projektowanych 

przepisów postanowienia, że w przypa ku gdy wniosek jest niekompletny pozostawia się go 

bez rozpatrzenia (np. projektowany § 2 

IV. Zarząd Główny Związk Podhalan, Towarzystwo Produktu Górskiego, 

Tatrzańsko-Beskidzka S ółdzielnia "Gazdowie", Stowarzyszenie "Szlak 

Oscypkowy" 

l) Zwiększenie dopłaty do owiec h dowlanych i wypasanych w górach do kwoty 50 euro 

(obecnie jest 25 euro do każdej wcy w Polsce) 

Uwaga jest bezprzedmiotowa w konte ście projektowanego rozporządzenia, które dotyczy 

pomocy nadzwyczajnej. W s pomniane opłaty są realizowane w ramach systemu wsparcia 

bezpośredniego. 

2) Zbyt krótki okres projektowane pomocy (do dnia 31 lipca 2017 r.) co nie rozwiąże 

trudnej sytuacji w sektorze owie , wewnętrzny rynek sprzedaży jest nieprzygotowany, 

trudne warunki do spełniania; winna być preferencja dla pozostawienia kupionych 

owiec czy jagniąt w górach, rojektowana pomoc nie daje szans na rozpoczęcie 

prowadzenia działalności nowy hodowcom 

Uwaga nie została uwzględniona, pom c ma charakter pomocy nadzwyczajnej, jednorazowej 

i zgodnie z przepisami UE ma być wy łacona producentom najpóźniej do dnia 30 września 

2017 r. Przyjęte kryteria zostały usta owione w sposób umożliwiający skorzystanie z tej 
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pomocy w sposób jak najbardziej el styczny. Zgodnie z projektem pomoc przysługuje 

producentowi mleka, świń lub owiec, k óry w dniu 31 grudnia 2016 r. posiadał krowy, świnie 

lub owce, tak aby pomocą objąć prod centów zajmujących się ww. kierunkami produkcji, 

którzy doświadczyli zakłóceń 

nadzwyczajna pomoc. 

3) Rozważenie refundacji 

i zakupili kolczyki dla zwierząt 

u, w następstwie których została wprowadzona 

którzy byli zap1sam na sprzedaż jagniąt 

Uwaga nie została uwzględniona, proje towane rozporządzenie przewiduje pomoc do zakupu 

zwierząt. Na podstawie projektu istniej zatem możliwość odsprzedaży zwierząt, która może 

być ułatwiona dzięki refundacji części osztów zakupu. 

4) Wniosek aby spółdzielnia grup producentów mogła skupić jagnięta od hodowców 

(tak jak do tej pory skupowała la firm włoskich) wystawiając fakturę RR. Hodowcy 

odkupiliby jagnięta i dalej spełn aliby wymogi projektowanego rozporządzenia; rolnik 

ryczałtowy nie może wystawić ktury RR drugiemu rolnikowi 

Zgodnie z projektowanym § 21c ust. pkt l, do wniosku o udzielenie pomocy dołącza się 

kopie faktur, faktur VAT RR albo kopię faktury, rachunku lub umowy sprzedaży, 

w przypadku dokonywania sprzedaży iędzy rolnikami ryczałtowymi, potwierdzające liczbę 

i numery identyfikacyjne jagniąt lub o iec. W związku z powyższym w przypadku obrotu 

między rolnikami ryczałtowymi faktura V AT RR nie jest wymagana. 

5) Postulat, aby kwota 90 zł do akupu jagnięcia była wypłacana corocznie do lipca 

2020 r. 

Uwaga nie została uwzględniona. Po oc ma formę refundacji części kosztów zakupu, ma 

charakter pomocy nadzwyczajnej i zgo nie z przepisami UE musi zostać wypłacona do dnia 

30 września 2017 r. 

6) Uwzględnienie przypadków los wych związanych z ubytkiem pogłowia, do którego 

producent otrzymał pomoc 

Uwaga jest zawarta w projektowanyc przepisach - wynika z projektowanego brzmienia 

§ 35 ust. l i 2, które dotyczą odpowi dnio wystąpienia w gospodarstwie przypadków siły 

wyższej oraz upadku albo poddania ub owi zwierzęcia z konieczności. 

20 



7) Pozostałe uwagi maJą charakt r ogólny i dotyczą wsparcia sektora owczarskiego 

w dłuższej perspektywie (np. omocji jagnięciny, produktów górskich i wydarzeń 

w gospodarskich w tej branży) 

2. Przedstawienie wyników z sięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo 

uzgodnienia projektu z właściwy organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejs im Bankiem Centralnym: 

Projekt rozporządzenia nie pod egał zasięgnięciu opinii, dokonaniu konsultacji oraz 

uzgodnieniu z organami i instytucja i Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 

Centralnym. 

Projekt rozporządzenia został zaopiniowany przez Ministra Spraw Zagranicznych 

jako zgodny z prawem Unii Europejski j. 

3. Wskazanie podmiotów, któ e zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem 

w trybie przepisów o działał ości lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 

wraz ze wskazaniem kolejnoś i dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku: 

Stosownie do art. 5 ustawy dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2017 r. poz. 248), projekt niniejszego rozporządzenia 

został zamieszczony w Biuletynie Info macji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz w Biuletynie Informacji Publi znej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot 

nie zgłosił zainteresowania pracami na projektem rozporządzenia w trybie ww. ustawy. 

Stosownie do postanowień a . 3 rozporządzenia Komisji 2016/1613 w dniu 

29listopada 2016 r. przekazana został do Komisji Europejskiej informacja zawierająca opis 

zakładanych mechanizmów wsparcia, iektywnych kryteriów wyboru beneficjentów i zasad 

udzielania pomocy, zamierzonych sk tków udzielenia pomocy dostosowawczej, środków 

wprowadzonych w celu sprawdzeni czy osiągnięto zamierzone skutki oraz środków 

służących unikaniu zakłóceń konkuren ·i w ramach nowelizowanego rozporządzenia. 

Informacja w zakresie projekt wanych mechanizmów pomocy została przekazana 

do Komisji Europejskiej w dniu 22 cze ca 2017 r. 



Nazwa projektu: 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ......... "'-lll'"'"'"IO'-'L"' rozporządzenie 

Data sporządzenia: 
24.05.2017 r. 

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku zadań związanych 

z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dla producentów Źródło: 
mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współp 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Min 
lub Podsekretarza Stanu: 
Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 
Ewa Mazgajska, Wydział Produktów Zwierzęcych, 
ewa.mazgajska@minrol.gov .p l 

Sekretarza Stanu 

. 22 623-27-18; 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. 
przewidujące nadzwyczajną pomoc 
dostosowawczą dla producentów mleka 
i rolników w innych sektorach hodowlanych 
(Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 10, 
z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac: 

RC31 

Nowelizowane jest rozporządzenie Rady Ministrów dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku 
Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nn.n'7l,<Jllr'7rtlnor· pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników 
w innych sektorach hodowlanych, w którym warunki i tryb rozdysponowania wśród producentów mleka oraz 
rolników w innych sektorach hodowlanych ia finansowego ustanowionego na mocy rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1613 z 8 września 2016 r. przewidującego nadzwyczajną pomoc 
dostosowawczą dla producentów mleka i rolników innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, 
str. 10, z późn. zm.). 

Istnieje prawdopodobieństwo, że z kwoty środków 
2016/1613 zostanie niewykorzystanych ok. 70 mln 
pomocy dla producentów mleka lub rolników w 
pomocy na podstawie rozporządzenia 20 16/1613, 

W projekcie proponuje się przesunięcie kwoty 4 
mechanizmu 2 (obowiązujący § 2 ust. 2 pkt 2) w 
mechanizmu 4 (obowiązujący § 2 ust. 2 pkt 3). 
będzie wynosiła 53 981 188 zł (wobec obecnej kw 
wynosiła 22 000 000 zł (projektowane brzmienie § 2 

Ponadto przewiduje się wprowadzenie trzech uv••a•~'•\11 

l) producenta mleka, producenta świń lub 
jagniąt mających w dniu zakupu poniżej 
owiec mających nie mniej niż 12 
przeznaczonych na udzielenie pomocy, o 

przyznanych dla Polski na podstawie rozporządzenia 
Powyższe uzasadnia ustanowienie dodatkowych mechanizmów 

sektorach hodowlanych, którzy spełniają warunki otrzymania 
aby zapewnić pełniejsze wykorzystanie przyznanej Polsce pomocy. 

7 812 zł z puli środków przeznaczonych na pomoc w ramach 
powiększenia puli środków przeznaczonych na pomoc w ramach 

obec powyższego kwota pomocy przeznaczonej na mechanizm 2 
pomocy w wysokości 58 409 000 zł), a na mechanizm 4 będzie 

2 pkt 2 i 3). 

mechanizmów pomocy przeznaczonych dla: 

owiec - w formie częściowej refundacji kosztów zakupu 
miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub 
sięcy, w przypadku niewykorzystania środków finansowych 
·mowa w§ 2 ust. l pkt 1-3; 

2) producenta mleka- w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych, mających 
powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, w przypadku niewykorzystania środków finansowych 
przeznaczonych na udzielenie pomocy, o ·mowa w§ 2 ust. l pkt 1-3; 

3) producentowi mleka- z tytułu sprzedaży w okresie od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., 
podmiotom skupującym mleko w ilości mn ejszej niż w okresie od dnia l lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 
2016 r., w formie wsparcia finansowego liczby kilogramów mleka stanowiącej różnicę między liczbą 

kilogramów mleka sprzedanych skupującym mleko w okresie od dnia l lutego 2016 r. do dnia 30 
kwietnia 2016 r., a liczbą kilogramów sprzedanych podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 
l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 17 r. - w przypadku niewykorzystania środków finansowych 
przeznaczonych na udzielenie pomocy, o · mowa w pkt l i 2. 

Pornoc na zakup jagniąt lub owiec dotyczyłaby 
mleka lub świń pomoc do zakupu jagniąt lub 
względem prowadzonej produkcji. W przypadku 
trudności zw ""'"""''h 

yuu ... •o•wvvv mleka, świń lub owiec. W odniesieniu do producentów 
może stanowić dodatkową albo alternatywną formę działalności 

·i wieprzowiny i owiec sektory te doświadczają szczególnych 
sektor owczarski 



całkowitym wyparciem z rynku. Wsparcie ..,.'-'uu~ ... i owczarskiej - ze względu na przewidywane korzyści społeczne 
(utrzymanie wielofunkcyjności gospodarstw, ść wsparcia produkcji lokalnej - wyrobów regionalnych 
i tradycyjnych) i środowiskowe (konserwacja zrównoważone wykorzystanie trwałych użytków zielonych, 
utrzymywanie warunków naturalnych na halach i trudnodostępnych pastwiskach), wpisuje się we wsparcie 
ekstensywnych metod produkcji ukierunkowanych wzmocnienie sytuacji ekonomicznej gospodarstw i stabilizację 
rynku. 

W przypadku wsparcia skierowanego do mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek 
hodowlanych ras mlecznych proponuje się wsparcia do zakupu zwierząt, dla których wystawiono świadectwo 
potwierdzające ich pochodzenie, o którym w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich, urodzonych w stadzie objętym oceną wartości użytkowej bydła, wpisując się tym samym 
w podejmowanie przez producentów mleka a dotyczącego wdrażania systemów jakości. Projektowany 
mechanizm pomocy wpisuje się w warunek wzmo,qmten:'ta stabilności gospodarstw oraz wpłynie na stabilizację rynku 
poprzez, po pierwsze - umożliwienie mleka wprowadzenia do ich stad wartościowego materiału 

hodowlanego o znanym pochodzeniu i wartości (m.in. w ramach wymiany zwierząt na zwierzęta 

hodowlane), przyczyniając się tym samym do zagrożenia epizootycznego dla stada producenta. 
Po drugie zakłada się, że poprzez tę formę zwiększy się konkurencyjność gospodarstw mleczarskich, 
przyczyniając się tym samym do wzmocnienia ich ji ekonomicznej wobec prognozowanych wysokich wahań cen 
na rynku mleka i przetworów mlecznych. 

Ustanowienie pomocy ukierunkowanej na wsparcie ri-'•'"U'"'""'utów mleka, którzy w okresie od dnia l lutego 2017 r. do 
dnia 30 kwietnia 2017 r., sprzedali podmiotom ącym mleko ilość mleka mniejszą względem analogicznego okresu 
roku poprzedniego wpisuje się w kryterium iększania produkcji, o którym mowa w art. l ust. l lit. a 
rozporządzenia 2016/1613. W okresie styczeń- kw 2017 r., względem analogicznego okresu roku poprzedniego, 
skup mleka wzrósł o 3,6%, a w kwietniu 2017 r. mleka był wyższy w relacji rocznej o 4, l%. W okresie pierwszego 
kwartału 2017 r., w relacji rocznej, skup mleka w E obniżył się o 2,3%. Głęboki kryzys, jakiego doświadczył sektor 
mleczarski, wynikał z nierównowagi podaży i na rynku mleka. Kryzys w branży mleczarskiej związany był 
przede wszystkim z nadpodażą mleka (w tym z na zniesienie kwotawania produkcji mleka od dnia l kwietnia 
2015 r.), przy spadku popytu na przetwory - w tym z uwagi na obowiązujące od sierpnia 2014 r. rosyjskie 
embargo, czy spowolnienie gospodarki chińskiej. ma na celu wsparcie gospodarstw, które zmniejszając sprzedaż 
mleka do podmiotów skupujących w przyjętym okre przyczyniły się do zachowania równowagi rynkowej. 

Rozwiązania dotyczące zasad wyboru berlettCJfmtc)\\j 
podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji 
członkowskie zostały jednak zobowiązane do 
i niedyskryminujących kryteriów w sposób, który 
do stabilizacji rynku i wpisywać się w realizację 
Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej ze 

l) ograniczenie produkcji wykraczające poza 
CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, LT, LV, MT, 

2) rolnictwo na małą skalę (BG, CY, EE, EL, 
3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji 
4) stosowanie metod produkcji przyjaznych 

RO, UK), 
5) wdrażanie projektów współpracy (BE, CZ, 
6) wdrażanie systemów jakości lub projektów 

OK, HR, lE, LT, LV, PL, SE, SK, UE), 
7) szkolenia w zakresie instrumentów uuuuc•v 

Gospodarstwa utrzymujące 
krowy mleczne 

243 195 

W zakresie pomocy 
dotyczącej 

ZP<Jrz;~OL~enie 2016/1612 albo niezwiększanie produkcji (AT, BE, 
PL, PT, SI), 

FR, LT, LU, LV, PL, PT,RO,UK), 
BG, CZ, EE, EL, LT, LU), 

środowiska i klimatu (BE, BG, CZ, EE, FR, HR, lE, LT, LV, NL, 

FR, HU, IE, L T, L V), 
ących na celu propagowanie jakości i wartości dodanej (BE, CZ, 

i narzędzi zarządzania ryzykiem (CZ, lE, UK). 

ARiMR, dane na 02.05.2017 r. 

*dane ARR dotyczące roku 
kwotowego 2014/2015 

i na dzień 

- Refundacja do zakupionych 
jagniąt lub owiec na poziomie 
90 zł do jagnięcia oraz 150 zł 
do owcy; refundacja do co 
najmniej l O jagniąt lub owiec 
me · niż do l 00 sztuk 



Gospodarstwa utrzymujące 
świnie 

skupujących: ok. 130 
tys. producentów 

(maksymalna liczba 
producentów, którzy 
teoretycznie mogliby 

wnioskować o pomoc) 

229 756 

7 czerwca 2017, na podstawie 
informacji od 162 podmiotów, 
r., (w tym od 29 podmiotów z 
pierwszej "30" największych 
podmiotów, które skupują ok. 
70% mleka ogółem) z 318 
aktywnych podmiotów 
skupujących mleko, w okresie 
luty-kwiecień 2017 r., 
względem analogicznego 
okresu roku ubiegłego, 
sprzedaż mleka zmniejszyło 
ponad 33 tys. producentów 
mleka. 

jagniąt lub owiec. 

- Refundacja do zakupionych 
jałówek hodowlanych ras 
mlecznych w kwocie: 

l) 1000 zł - do jałówki 

hodowlanej rasy mlecznej 
mającej w dniu zakupu 
powyżej 3 m1es1ęcy 1 me 
więcej niż 6 miesięcy; 

2) 1500 zł - do jałówki 

hodowlanej rasy mlecznej 
mająCeJ w dniu zakupu 
powyżej 6 miesięcy 
więcej niż 12 miesięcy; 

me 

3) 2000 zł - do jałówki 

hodowlanej rasy mlecznej 
mającej w dniu zakupu 
powyżej 12 miesięcy 1 me 
więcej niż 18 miesięcy; 

4) 3000 zł - do jałówki 

hodowlanej rasy mlecznej 
mającej w dniu zakupu 
powyżej 18 miesięcy i nie 
więcej niż 24 miesiące. 

Refundacja przysługuje 

maksymalnie do 30 jałówek 
hodowlanych ras mlecznych. 

- Pornoc przyznawana do 
liczby kilogramów mleka 
stanowiącej różnicę między 

kilogramami mleka 
sprzedanymi w okresie od dnia 
l lutego 2016 r. do dnia 
30 kwietnia 2016 r., 
a kilogramami mleka 
sprzedanymi w okresie od dnia 
l lutego 2017 r. do dnia 30 
kwietnia 2017 r., wynoszącej 

nie mniej niż l 000 kg. 

Maksymalna stawka pomocy 
może wynosić 0,61 zł do l kg 
mleka, do maksymalnie 75 tys. 
kg mleka; jeżeli pomoc 
w odniesieniu do jednego 
producenta dotyczyłaby 

wypłaty pomocy w kwocie 
niższej niż 50 zł, ARR wydaje 
decyzję odmowną. 

Refundacja do zakupionych 
ARiMR, dane na 02.05.2017 r. jagniąt lub owiec na poziomie 

90 zł do jagnięcia oraz 150 zł 
do owcy; refundacja do co 
najmniej l O jagniąt lub owiec 



Gospodarstwa utrzymujące 
owce 

Agencja Rynku Rolnego 

9022 

16 oddziałów 
terenowych oraz 

centrala 

nie więcej niż do l 00 sztuk 
jagniąt lub owiec. 

Refundacja do zakupionych 
ARiMR, dane na 02.05.2017 r. jagniąt lub owiec na poziomie 

90 zł do jagnięcia oraz 150 zł 
do owcy; refundacja do co 
najmniej l O jagniąt lub owiec 
nie więcej niż do l 00 sztuk 

· lub owiec. 
Realizacja mechanizmu 
pomocy przez ARR w zakresie 
akredytacji udzielonej tej 
Agencji na prowadzenie 
interwencji mającej na celu 
stabilizację rynków rolnych, o 
której mowa w § 2 pkt l 
rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 kwietnia 
2004 r. w sprawie ustanowienia 
Agencji Rynku Rolnego agencją 
płatniczą (Dz. U. Nr 76, poz. 
713, z późn. zm.). 

W ramach konsultacji społecmych projekt rm~porzq~Z·em·a został przesłany do zaopiniowania przez: Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny, iązek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie 
Mleczarzy, Polską Izbę Mleka, Polską Federację Bydła i Producentów Mleka, Krajową Radę Izb Rolniczych, 
NSZZ RI "Solidarność", Związek Zawodowy "Samoobrona", Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Federację Branżowych Związków Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Krajową Izbę 
Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Sekretariat 
Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ " , Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Zawodowy Rolników 
"OJCZYZNA", Związek Zawodowy Rolników "SOLIDARNI", Związek Zawodowy Centrum Narodowe 
Młodych Rolników, Ogólnopolskie Porozumienie Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związek 
Pracodawców, Eksporterów i Importerów Mleczarskich, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP, 
Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców · · · Rolnych, Business Centre Club, Związek Rzemiosła 
Polskiego, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, ę Lewiatan, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych 
Izba Gospodarcza, Związek Zawodowy Wsi i · "Solidarność Wiejska", Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych 
Spółdzielni Produkcyjnych, Związek Zawodowy a i Obszarów Wiejskich "REGIONY", Polską Izbę Handlu, 
Polski Związek Zawodowy Rolników, Polskie Grupy Mlecme oraz Spółdzielnię Producentów Mleka 
Krowiego "Karniewo", Unię Producentów i wców Przemysłu Mięsnego, Polski Związek Hodowców 
i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, 

Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody C , Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej, 
Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Producentów Trzody Chlewnej, Podlaski Związek Hodowców 
Trzody Chlewnej, Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej "Podlasie", Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Producentów Bydła Mięsnego, Radę Dialogu Społecmego 

w Rolnictwie, Polski Związek Owczarski, Podhalan Oddział Zakopane, Związek Podhalan w Polsce, 
Towarzystwo Produktu Górskiego, dzka Spółdzielnia "Gazdowie" oraz Stowarzyszenie "Szlak 
Oscypkowy''. 

Raport z konsultacji 
rozporządzenia. 

opiniowania został zawarty w uzasadnieniu do projektowanego 
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(ceny stałe z ...... r.) S ku jki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Łącznie (O-l O) 

Dochody ogółem 

budżet państwa 

JST 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

Wydatki ogółem 0* o 
budżet państwa 0* o 
JST 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

Saldo ogółem 0* o 
budżet państwa 0* o 

JST 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

Źródła finansowania Budżet UE 

Dodatkowe 
* Projektowane mer.hanizm IV pomocy będą w całości refundowane z budżetu UE. 

informacje, w tym W terminie od dnia 18 man ~a do dnia 7 kwietnia 20 17 r. producenci mleka i świń mogli składać 
wskazanie źródeł wnioski o udzielenie porno FY na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
danych i przyjętych do 23 lutego 2017 r. 
obliczeń założeń Z informacji ARR wynika że na zakup jałówek i buhaja ras mięsnych przez producentów 

mleka i świń (§ 2 ust. l p kt l i 3 cytowanego rozporządzenia) zawnioskowano o udzielenie 
pomocy w kwocie 4 975 500 zł z dostępnej kwoty 22 708 685 zł na realizację ww. 
mechanizmów. 

Natomiast na zakup losze! hodowlanych lub knurów hodowlanych przez producentów świń 
(§ 2 ust. l pkt 2 ~;ywwane~ p rozporządzenia) zawnioskowano o pomoc w kwocie 5 877 000 zł 
z dostępnej kwoty 58 409 ( po zł. Generuje to kwotę oszczędności na poziomie 70 265 185 zł, 
która zgodnie z tzui<: 

'J 
pymi przepisami zostałaby przeznaczona na pomoc określoną w § 2 

ust. l pkt 4 IW<tlłt:~ rozporządzenia. 

Według danych ARR na [dzień 9 czerwca 2017 r., w odniesieniu do pomocy określonej 
W § 2 ust. l pkt 4 1 uz.pu1 -' il'l Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., dotyczącej 

rekompensat z tytułu ni7«z'-~.h cen sprzedaży świń (ASF), na którą przeznaczono 17 572 188 zł, 
złożono l 791 wniosków p płatność oraz wydano l 182 decyzje na kwotę 13 735 851 zł 

(ok. 78% wysokości IJumu~ D' przeznaczonej na ten mechanizm). Kwota pomocy wypłacona na 
podstawie wydanych d~:~;yz 11 wynosi 6 025 289 zł. 

Wobec tego w projekcie proponuje się przesunięcie kwoty w wysokości 4 427 812 zł 
z obowiązującego mec' · 2 na obowiązujący mechanizm 4, wobec czego kwota pomocy 
przeznaczonej na mer.hani ~m 2 będzie wynosiła 53 981 188 zł (względem obecnej kwoty 
pomocy w wysokości 58 .09 000 zł), a na mechanizm 4 będzie wynosiła 22 000 000 zł 
(projektowane brzmienie § j) ust. 2 pkt 2 i 3). 

Na podstawie obawiązu ących przepisów, w przypadku niewykorzystania środków 

finansowych 1a " ~h na realizację 3 pierwszych mechanizmów, środki finansowe 
przeznacza się na obowią2 ~jący mechanizm 4. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy 
przeznaczona na realizację mPr.hl'lnizmu 4 oraz suma środków finansowych niewykorzystanych 
z mechanizmów 1-3 jest mniejsza niż zgłoszone zapotrzebowanie na pomoc w ramach 
mechanizmu 4, brakujące środki finansowe pokrywa się z budżetu państwa w kwocie nie 
wyższej niż kwota środków o której mowa w art. 2 rozporządzenia 2016/1613. 
n .. 
iiUJ~J\.lU V<l.lll; iUŁIJUI 

..1. IJIŁCWiduje, że ARR udziela pomocy na projektowane 



mechanizmy 1-2 w niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 
realizację obowiązuj mechanizmów 1-3, a w przypadku gdy z projektowanych 
mechanizmów 1-2 "''""'"~··" niewykorzystane środki, ARR udziela w ramach tych środków 
pomocy na projektowany Uf'-''"'"'a,u.c.u• 3. 

Projekt zakłada, że w 
mechanizmu 4, brakuj 
krajowego w kwocie nie 
2016/1613. 

gdy zabraknie środków na realizację obowiązującego 

środki na sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu 

niż kwota środków, o której mowa w art. 2 rozporządzenia 

Zasada dotycząca 
nie została zmieniona 

·a brakujących środków na mechanizm 4 z budżetu krajowego 
L..6 ,,.., .... ,,. .. obowiązujących przepisów. 

Jednocześnie "~-"'""''""""' przesunięcie niewykorzystanych środków UE z obowiązującego 
.. ,.,..,w, .... , .... , 4 ma na celu zwiększenie środków UE przeznaczonych na ten 

mechanizm w prawdopodobieństwa skorzystania ze środków budżetu 
krajowego na suJrmntsuwamj:: mechanizmu 4. 

W związku z tym, że 

z budżetu UE w tabeli 
zero. 

ktowane mechanizmy pomocy będą w całości refundowane 
ącej wpływ regulacji na sektor finansów publicznych wpisano 

Czas w latach od wejścia w życie zmian o l 2 3 5 lO Łącznie 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe z 
...... r.) 

W ujęciu 
niepieniężnym 

Niemierzalne 



Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Zgodnie z projektowanym tm~po1rz<~dzem.em maksymalny poziom wsparcia jaki mogą uzyskać 
producenci w mechanizmach pomocy przedstawia się następująco: 

1. Pornoc dla mleka, świń lub owiec: 

owiec. 
2. 

a) 

b) 

Pornoc dla 

1. 

2. 

3. 

onych jagniąt lub owiec na poziomie 90 zł do jagnięcia oraz 150 zł 
..... .,,. ... ,· . ..., .. · l O jagniąt lub owiec nie więcej niż do l 00 sztuk jagniąt lub 

jałówek hodowlanych ras mlecznych w kwocie: 

ki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

więcej niż 6 miesięcy; 

ki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

więcej niż 12 miesięcy; 

ki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

12 miesięcy i więcej niż 18 miesięcy; 

4. 3000 zł- do j ki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 

więcej niż 24 miesiące. 18 miesięcy i 
- refundacja e więcej niż do 30 sztuk zakupionych jałówek hodowlanych ras 
mlecznych. 

w przypadku 
mechanizmów, o 

pozostaną środki niewykorzystane w ramach projektowanych 
mowa w części 2 OSR (mechanizmy: pkt l i 2), przyznaje się 

h<>•n• 17"' o którym mowa w części 2 OSR (mechanizm pkt 3), dotyczący 
""''vP.nl'ł~•v mleka w okresie luty 2017 r. - kwiecień 2017 r. względem 

pomoc na 
niezwiększenia 

analogicznego 
kilogramów 
w okresie od dnia 

roku poprzedniego. Pornoc jest przyznawana do liczby 
stanowiącej różnicę między kilogramami mleka sprzedanymi 
lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka 

od dnia l lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., 
niż l 000 kg. Maksymalna stawka pomocy może wynosić 

mleka oraz jest przyznawana do maksymalnie 75 tys. kg mleka. 
vytuv.:HvlUU do jednego producenta dotyczyłaby wypłaty pomocy W 

zł, ARR wydaje decyzję odmowną. 

sprzedanymi w 
wynoszącej me 
0,61 zł do l kilo 
Jeżeli pomoc w 
kwocie niższej niż 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

zgodności). 

zmniejszenie liczby dokumentów 
D zmniejszenie liczby procedur 
D skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

Komentarz: 

Nie dotyczy 

zwiększenie liczby dokumentów 
D zwiększenie liczby procedur 
D wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne: 

tak 
Dnie 
~ nie dotyczy 



[glśrodowisko naturalne 
[glsytuacja i rozwój regionalny 
D inne: 

Omówienie wpływu 

Przewidywane korzyści 

wielofunkcyjności 

regionalnych i t.-.,rt"""''""'" 

trwałych użytków 

i trudnodostępnych 

Miernikiem ewaluacji efektów projektu będzie 
zostanie im wypłacona. 

Brak 

D informatyzacja 
D zdrowie 

zakup jagniąt lub owiec: utrzymanie 
, możliwość wsparcia produkcji lokalnej - wyrobów 

i (2) środowiskowe: konserwacja i zrównoważone wykorzystanie 
ch, utrzymywanie warunków naturalnych na halach górskich 




