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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 21 października 2016 r. 

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

 

(druk nr 307) 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lutego 2015 r. O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW 

WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579) 

 

Art. 15. 

[1. Płatności związane do powierzchni upraw przysługują do uprawy w plonie głównym 

roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, 

chmielu, owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych.] 

<1. Płatności związane do powierzchni upraw przysługują do uprawy w plonie głównym 

roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, 

buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, truskawek, lnu lub konopi włóknistych.> 

[2. Płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych jest przyznawana 

rolnikowi do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych gatunków określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 i 2, nie większej niż 75 ha.] 

<2a. Płatność związana do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno jest 

przyznawana rolnikowi do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno 

gatunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 i 2, jeżeli 

dokonano zbioru ziarna. 

2b. Płatność związana do powierzchni upraw roślin pastewnych jest przyznawana 

rolnikowi do powierzchni upraw roślin pastewnych gatunków określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 i 2, nie większej niż 75 ha, jeżeli 

rośliny te nie zostały wprowadzone do gleby jako świeża masa roślinna (zielony 

nawóz).> 

3. Płatność związana do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych jest przyznawana 

rolnikowi:  

1)   jeżeli zawarł: 
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a)  umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do 

wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje 

wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków 

skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te 

ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i 

wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub 

b)  umowę z: 

–  grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub 

–  organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 

nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", której jest 

członkiem, lub 

–  zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 

1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem, 

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji 

lub zrzeszeniu określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni 

gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te ziemniaki odebrać 

w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te ziemniaki 

na produkcję skrobi lub wyrobów skrobiowych; 

2)   do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia 

gruntów określona w umowie, o której mowa w pkt 1 lit. a lub b. 

4. Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi: 

1)   jeżeli zawarł: 

a)  umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i 

dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie 

owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, 

a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, 

zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub 

b)  umowę z: 

–  grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub 
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–  grupą producentów owoców i warzyw, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 

19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku 

suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 

r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.), której jest członkiem, lub 

–  organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, której 

jest członkiem, lub 

–  zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 

1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem, 

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub 

zrzeszeniu określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a grupa, 

organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te pomidory odebrać w umówionym 

terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia; 

2)   do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów 

określona w umowie, o której mowa w pkt 1 lit. a lub b. 

5. Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych i do umowy na uprawę pomidorów stosuje 

się odpowiednio przepisy o kontraktacji. 

[6. Płatność związana do powierzchni upraw buraków cukrowych jest przyznawana 

rolnikowi: 

1)   jeżeli zawarł umowę dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 

1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest 

zobowiązany uprawiać buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1308/2013; 

2)   do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe określone w art. 127 

ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, 

na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy, o 

której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zawartej przez tego 

rolnika.] 

<6. Płatność związana do powierzchni upraw buraków cukrowych jest przyznawana 

rolnikowi: 

1) jeżeli zawarł: 

a) umowę dostawy, o której mowa w pkt 5 w sekcji A w części II załącznika II do 

rozporządzenia nr 1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na 

której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki cukrowe, lub 
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b) umowę z: 

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub 

– organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, 

której jest członkiem, lub 

– zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 

1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem, 

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji 

lub zrzeszeniu określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni 

gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te buraki odebrać w 

umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na 

produkcję cukru; 

2) do powierzchni uprawy buraków cukrowych, lecz nie większej niż powierzchnia 

gruntów określona w umowie, o której mowa w pkt 1.> 

7. Płatność związana do powierzchni uprawy chmielu jest przyznawana rolnikowi do 

powierzchni tej uprawy prowadzonej w rejonie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34 ust. 1 i 2. 

 

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 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: 

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

przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące, 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

–  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.] 

<3. Płatności związane do bydła są przyznawane maksymalnie do 20 sztuk zwierząt, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. 

4. Płatności związane do krów są przyznawane maksymalnie do 20 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,] 

<– od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku, w którym został złożony 

wniosek o przyznanie danej płatności – 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. 
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<5b. W przypadku zwierząt gatunków owca domowa i koza domowa za objęte 

wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt uznaje się, zgodnie z art. 21 

ust. 4 rozporządzenia nr 809/2014, wszystkie samice tych gatunków: 

1) spełniające warunek, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, 

2) będące w posiadaniu rolnika w okresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b 

– co potwierdzają dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i 

siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt.> 

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

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

 

Art. 19. 

1. Wysokość płatności: 

1)   obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru 

zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha tej powierzchni, 

2)   do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt 

zatwierdzonych do danej płatności i stawki tej płatności na 1 sztukę 

-   po uwzględnieniu art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zmniejszeń, 

wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych wynikających ze stwierdzonych 

nieprawidłowości lub niezgodności, a w przypadku jednolitej płatności obszarowej - po 

uwzględnieniu dodatkowo zmniejszeń, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 

1307/2013, z zastosowaniem współczynnika redukcji wynoszącego 100%. 

[2. Płatność dla małych gospodarstw przyznaje się w wysokości nie większej niż 

równowartość w złotych kwoty 1250 euro.] 

<2. Płatności dla małych gospodarstw ustala się zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1307/2013 w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 

kwoty 1250 euro.> 

3. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala się jako 

iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której 

mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej płatności za 1 kilogram 

surowca tytoniowego. 
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Art. 20. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki: 

1)   jednolitej płatności obszarowej, 

2)   płatności za zazielenienie, 

3)   płatności dla młodego rolnika, 

4)   płatności dodatkowej, 

5)   płatności związanych do powierzchni upraw, 

6)   płatności związanych do zwierząt 

-   mając na względzie pułapy wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 

pkt 1, lub na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt, które mogą być 

objęte tymi płatnościami. 

<1a. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych może różnicować stawki poszczególnych płatności bezpośrednich 

w zależności od powierzchni gruntów albo liczby zwierząt w gospodarstwie 

kwalifikujących się do tych płatności, mając na względzie priorytety polityki 

państwa w zakresie rolnictwa oraz warunki, na jakich państwo członkowskie Unii 

Europejskiej może przyznawać płatności bezpośrednie, określone w przepisach, o 

których mowa w art. 1 pkt 1.> 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności 

niezwiązanej do tytoniu, mając na względzie limity procentowe określone w art. 37 ust. 4 

rozporządzenia nr 1307/2013. 

3. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa 

stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z art. 106 ust. 

3 rozporządzenia nr 1306/2013. 

4. W przypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi w rozporządzeniu, o którym mowa w 

ust. 1 lub 2, stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z 

art. 106 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi ogłasza ten kurs, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra 
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właściwego do spraw rozwoju wsi, w terminie określonym w art. 106 ust. 3 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

 

Art. 34. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich lub 

płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych 

płatności spadkobiercy, małżonkowi lub następcy prawnemu rolnika, lub przejmującemu 

gospodarstwo, mając na względzie specyfikę poszczególnych płatności oraz wspieranych 

sektorów produkcji rolnej, założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi określa: 

1)   rodzaje dowodów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 

9 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1307/2013, mając na względzie przepisy art. 

12 i 13 rozporządzenia nr 639/2014 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznawaniem płatności bezpośrednich; 

2)   kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub 

uprawy, mając na względzie ramy tych kryteriów określone w art. 4 rozporządzenia nr 

639/2014 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności 

obszarowych; 

[3)   gatunki roślin wysokobiałkowych, do których może zostać przyznana płatność 

związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, mając na względzie 

ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, które są 

uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie różnorodność 

gatunkową upraw tych roślin oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznawaniem tej płatności; 

4)   wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin wysokobiałkowych, ziemniaków 

skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich (truskawek 

lub malin), lnu lub konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane do 

powierzchni upraw, mając na względzie wymagania agrotechniczne oraz specyfikę 

poszczególnych upraw;] 
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<3) gatunki roślin strączkowych na ziarno oraz roślin pastewnych, do których może 

zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw, mając na względzie 

ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, 

które są uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie 

różnorodność gatunkową upraw tych roślin oraz zabezpieczenie przed 

nieuzasadnionym przyznawaniem tej płatności; 

4) wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na ziarno, 

roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, 

chmielu, truskawek, lnu lub konopi włóknistych, do których przysługują 

płatności związane do powierzchni upraw, mając na względzie wymagania 

agrotechniczne oraz specyfikę poszczególnych upraw;> 

5)   rejony uprawy chmielu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na 

względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, a 

także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi może określić wykaz obszarów, o których mowa w art. 32 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

nr 1307/2013, mając na względzie rodzaj prowadzonej na danym obszarze działalności 

pozarolniczej oraz zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do 

gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów. 

 

Art. 36. 

1. Agencja przeprowadza kontrole administracyjne i na miejscu w zakresie płatności 

bezpośrednich, określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym kontrole w 

ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

<1a. W zakresie płatności związanych do zwierząt gatunku owca domowa, kontrole na 

miejscu obejmują również kontrolę dotyczącą zwierząt potencjalnie kwalifikujących 

się w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 17 rozporządzenia nr 640/2014, 

dokonaną przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności do tych zwierząt.> 

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, 

jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, 

kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1. 

3. Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej zgodnie z art. 

96 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013. 
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4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, normy lub 

wymogi, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa w ust. 3, mając na 

względzie możliwość wykorzystania w kontroli administracyjnej informacji 

zgromadzonych w systemach teleinformatycznych Agencji oraz zapewnienie, że kontrole 

administracyjne odnośnie tych norm lub wymogów są co najmniej tak samo skuteczne jak 

kontrole na miejscu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem 

płatności bezpośrednich. 

 

Art. 37. 

1. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu określonej w przepisach, o których 

mowa w art. 1 pkt 1, przeprowadzanej przez Agencję, są wykonywane przez osoby 

posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do 

wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich 

wykonywania. 

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania 

jest obowiązana okazać imienne upoważnienie rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas 

kontroli. 

4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, 

gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 809/2014. 

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 

1)   wstępu na teren gospodarstwa rolnego; 

2)   dostępu do zwierząt; 

3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

4)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich 

odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów; 

5)   pobierania próbek do badań; 

6)   żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych. 

<5a. Rolnik jest obowiązany zapewnić niezbędną pomoc przy wykonywaniu czynności 

kontrolnych.> 

6. Z czynności kontrolnych sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w art. 59 ust. 3 

rozporządzenia nr 1306/2013, zwane dalej "raportem", zgodnie z art. 41, art. 43 i art. 72 

ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 809/2014, który w przypadku stwierdzenia drobnej 
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niezgodności zawiera również informację, o której mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi 

rozporządzenia nr 809/2014, oraz termin usunięcia tej niezgodności, ustalony zgodnie z 

art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014. 

7. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić 

umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do ustaleń w nim zawartych dyrektorowi 

oddziału regionalnego Agencji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że 

bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił 

umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która go 

sporządziła. 

8. W przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia nr 809/2014, 

raportu nie przesyła się rolnikowi. 

 

Art. 39. 

1. Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do 

analizy ryzyka, na których podstawie jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli, 

o których mowa w art. 38 ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi 

kontrolami. 

[2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa 

określą, w drodze zarządzenia, warunki, sposób i tryb współpracy Agencji oraz Inspekcji 

Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 1.] 

<2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa 

mogą określić, w drodze zarządzenia, warunki, sposób i tryb współpracy Agencji oraz 

Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w 

art. 38 ust. 1.> 

 

Art. 46. 

1. Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi z urzędu w przypadku 

wystąpienia okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie 

sytuacji finansowej większej liczby rolników, w szczególności gdy okoliczności te mają 

charakter nadzwyczajny lub są wynikiem działania siły wyższej, zgodnie z warunkami, o 

których mowa w art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 1306/2013. 
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2. Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi prowadzącemu 

działalność rolniczą w zakresie lub na obszarze objętych okolicznościami, o których mowa 

w ust. 1. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, procentową wielkość zaliczek na poczet 

płatności bezpośrednich, termin rozpoczęcia ich wypłaty oraz zakres lub obszar objęte 

okolicznościami, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze założenia do ustawy 

budżetowej na dany rok, zakres oddziaływania okoliczności, o których mowa w ust. 1, lub 

podział administracyjny kraju. 

<4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

może określić szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet płatności 

bezpośrednich, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą 

tych zaliczek.> 

 

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 

bezpośrednich za 2015 r. oraz wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 
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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 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. 

<6a. W przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1, oświadczenie 

o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw można złożyć po upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 6, wraz z wnioskiem, o którym mowa odpowiednio w art. 27 

ust. 2 albo art. 28 ust. 2.> 

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. 

 


