
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

(druk nr 891) 

 

U S T A W A    z dnia z dnia 5 lutego 2015 r. o PŁATNOŚCIACH W RAMACH 

SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO (Dz. U. poz. 308) 

 

Art. 16. 

1. Płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt następujących gatunków: bydło 

domowe (Bos taurus), owca domowa (Ovis aries) i koza domowa (Capra hircus). 

2. Płatności związane do zwierząt gatunku bydło domowe są przyznawane rolnikowi w 

formie:  

1)   płatności do bydła, jeżeli: 

[a)  posiada samice lub samce tego gatunku: 

–  których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy, 

–  przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 

czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony, i nie krócej niż do dnia, w 

którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy,  

co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym 

mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,] 

<a)  posiada samice lub samce tego gatunku: 

–  których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy, 

–  przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności,> 

b)  liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej 

płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki; 

2)   płatności do krów, jeżeli: 

[a)  posiada samice tego gatunku: 
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–  których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące, 

–  przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 

czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony,  

co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym 

mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,] 

<a)  posiada samice tego gatunku: 

– których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące, 

– przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności,”> 

b)  liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej 

płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki. 

3. Płatności związane do bydła są przyznawane maksymalnie do 30 sztuk zwierząt, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. 

4. Płatności związane do krów są przyznawane maksymalnie do 30 sztuk zwierząt, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a. 

5. Płatności związane do zwierząt gatunków owca domowa i koza domowa są przyznawane 

rolnikowi, jeżeli: 

[1)   posiada samice danego gatunku: 

a)  których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie 

danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy, 

b)  przez okres od dnia: 

–  20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku - w przypadku owiec, 

–  złożenia wniosku o przyznanie danej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym 

ten wniosek został złożony - w przypadku kóz,  

co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa 

w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;] 

<1)  posiada samice danego gatunku: 

a)  których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o 

przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy, 

b)  przez okres: 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

– od dnia 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został 

złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego 

wniosku – w przypadku owiec, 

– 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności – w 

przypadku kóz;> 

2)   liczba zwierząt, o których mowa w pkt 1, objętych wnioskiem o przyznanie danej 

płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej: 

a)  10 sztuk - w przypadku owiec, 

b)  5 sztuk - w przypadku kóz. 

<5a. W przypadku gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza domowa zostało 

objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt, 

płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy wniosek o 

przyznanie tej płatności do tego zwierzęcia i są spełnione pozostałe warunki 

przyznania tej płatności.> 

6. Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania 

terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia. 

Art. 56. 

1. Rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. uznaje się za 

rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 

rozporządzenia nr 1307/2013, zwanym dalej "systemem dla małych gospodarstw", jeżeli: 

1)   spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności za 

zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności 

związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt oraz 

2)   łączna kwota płatności bezpośrednich określona dla tego rolnika zgodnie z art. 63 ust. 

2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 na podstawie wniosku o przyznanie płatności 

bezpośrednich za 2015 r. oraz wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 

ust. 2 lub art. 28 ust. 2, wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1250 

euro. 

2. Rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. uznaje się za 

rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw także w przypadku, gdy 

łączna kwota płatności bezpośrednich określona dla tego rolnika zgodnie z art. 63 ust. 2 

lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 na podstawie wniosku o przyznanie płatności 
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bezpośrednich za 2015 r. oraz wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 

2 lub art. 28 ust. 2, wynosi więcej niż równowartość w złotych kwoty 1250 euro, jeżeli 

rolnik złożył wniosek o uznanie go za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych 

gospodarstw. 

[3. Wniosek o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o 

którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 9 czerwca 2015 r., składając wniosek o 

przyznanie płatności bezpośrednich albo składając odrębny wniosek do kierownika biura 

powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję. 

4. W 2015 r. rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego 

systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do dnia 9 

czerwca tego roku.] 

<3. Wniosek o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o 

którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 10 lipca 2015 r., składając wniosek o 

przyznanie płatności bezpośrednich albo składając odrębny wniosek do kierownika 

biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję. 

4. W 2015 r. rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z 

tego systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do 

dnia 10 lipca tego roku.> 

5. W decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r.: 

1)   stwierdza się, że rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw - w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1; 

2)   uznaje się, że rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 2; 

3)   stwierdza się, że rolnik nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw - w 

przypadku, o którym mowa w ust. 4. 

6. W kolejnych latach rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może 

wystąpić z tego systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie 

do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie ma nastąpić. W takim przypadku w 

decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za rok, w którym zostało złożone 

to oświadczenie, stwierdza się, że rolnik nie uczestniczy w systemie dla małych 

gospodarstw. 
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7. Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw składa się do kierownika 

biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5: 

1)   składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich albo 

2)   na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

 

 

 

 


