Uzasadnienie
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) 2016/1613 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. 10), tak aby
zapewnić pełniejsze wykorzystanie pomocy UE przyznanej Polsce na mocy niniejszego
rozporządzenia Komisji.
Na podstawie rozporządzenia 2016/1613 Komisja Europejska udostępniła państwom
członkowskim pomoc Unii w kwocie 350 mln euro, w tym Polsce kwotę 22 670 129 euro
(tj. 98 689 872,6 zł po zastosowaniu kursu wymiany z dnia 31 sierpnia 2016 r. 4,3533 zł/euro
na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2016/1613 w związku z art. 40 rozporządzenia
Komisji nr 907/20141). Pomoc została przyznana w celu zapewnienia nadzwyczajnej pomocy
dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w sektorach wołowiny i cielęciny,
wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego.
Rozporządzenie 2016/1613 stanowi jeden z elementów pakietu wsparcia rolnictwa, który
został uruchomiony przez Komisję Europejską w związku z trudną sytuacją na rynkach
rolnych, przede wszystkim w odpowiedzi na poważne zakłócenia na rynku mleka, w wyniku
których producenci w tym sektorze od 2014 r. ponosili znaczące straty związane ze spadkiem
cen skupu mleka. Zgodnie z art. 2 cytowanego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą
przyznać dodatkowe wsparcie krajowe na sfinansowanie wdrażanej pomocy do maksymalnej
wartości równej 100% kwoty środków unijnych, pomoc należy wypłacić najpóźniej do dnia
30 września 2017 r.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/1613 państwa członkowskie zostały zobowiązane
do wykorzystania udostępnionej pomocy w celu wprowadzenia środków na podstawie
obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem, że płatności nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji. Udostępnione środki finansowe powinny zostać przeznaczone na
wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy
podejmują co najmniej jedno z następujących działań:
a) ograniczenie produkcji wykraczające poza ograniczenie objęte zakresem
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/16122 albo niezwiększanie
produkcji;
b) rolnictwo na małą skalę;
c) stosowanie ekstensywnych metod produkcji;
d) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu;
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e) wdrażanie projektów współpracy;
f) wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości
i wartości dodanej;
g) szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.
Na podstawie 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
wprowadzono pomoc dla:
1) producenta mleka – w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych
ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w ramach
użytkowania mięsnego, mających powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy lub
buhaja czystorasowego rasy mięsnej lub ras dwukierunkowych w wieku
przekraczającym 13 miesięcy, zakupionych w terminie od dnia złożenia wniosku
o udzielenie pomocy do dnia 30 czerwca 2017 r., dla których wystawiono świadectwo
potwierdzające pochodzenie tych zwierząt, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła (§ 2 ust. 1 pkt 1
nowelizowanego rozporządzenia);
2) producenta świń – w formie refundacji części kosztów zakupu loszek hodowlanych
lub knurów hodowlanych, zakupionych w terminie o którym mowa w pkt 1, dla
których wystawiono świadectwa, o których mowa w pkt 1, urodzonych w stadach
objętych oceną wartości użytkowej świń (§ 2 ust. 1 pkt 2 nowelizowanego
rozporządzenia);
3) producenta świń, który utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt3) – znajdującej się na wyznaczonym dla Polski obszarze, o którym mowa
w części I, II lub III załącznika do Decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE4 –
w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub
ras dwukierunkowych mających powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy lub
czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej mającego powyżej
13 miesięcy (kryteria jak w pkt 1; § 2 ust. 1 pkt 3 nowelizowanego rozporządzenia);
4) producenta świń, który utrzymywał świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer
na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, znajdującej się na
wyznaczonym dla Polski obszarze, o którym mowa w części II lub III załącznika do
decyzji 2014/709/UE, decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1367 5 lub decyzji
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wykonawczej Komisji (UE) 2016/14066– na pokrycie różnicy między średnią ceną
zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni dla wszystkich klas według
klasyfikacji poubojowej, notowaną w regionie gdzie znajduje się siedziba stada,
z której świnie zostały sprzedane oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane,
opublikowaną w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw rynków rolnych wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych
badaniach rynkowych a ceną sprzedaży świń wyrażoną w cenie netto masy
poubojowej ciepłej tuszy świni, jaką uzyskał producent świń (§ 2 ust. 1 pkt 2
nowelizowanego rozporządzenia).
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. na pomoc, o której mowa w ww.
pkt 1 i 3 przeznaczono 22 708 684,6 zł, na pomoc, o której mowa w pkt 2 kwotę
58 409 000 zł, a na pomoc określoną w pkt 4 przeznaczono kwotę 17 572 188 zł.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. pomoc, o której mowa
w ww. pkt 1–3, jest udzielana na podstawie wniosków o udzielanie pomocy, składanych w
terminie od dnia 18 marca 2017 r. do dnia 7 kwietnia 2017 r. i wypłacana na podstawie
wniosków o płatność składanych najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 r. (§ 3 ust. 2 pkt 1 oraz § 4
ust. 1 i 5 ww. rozporządzenia). W przypadku pomocy, o której mowa w ww. pkt 4, pomoc jest
wypłacana na wniosek o udzielenie pomocy, składny w trzech terminach określonych w § 20
ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., w tym
ostatni wniosek można złożyć w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
Na podstawie § 27 nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.,
w przypadku gdy po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w (§ 2 ust.
1 pkt 1–3, pozostaną niewykorzystane środki finansowe na udzielenie tej pomocy, środki te
przeznacza się na pomoc, o której mowa w pkt 4.
W dniu 28 kwietnia 2017 r. Prezes ARR opublikował na stronie internetowej administrowanej
przez Agencję, na podstawie § 26 nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
lutego 2017 r., informację o liczbie:
1) jałówek w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz buhajów,
2) loszek hodowlanych w poszczególnych kategoriach, oraz knurów hodowlanych
– do których może zostać wypłacona pomoc producentowi mleka lub producentowi świń.
Z informacji ARR wynika, że o pomoc na zakup jałówek i buhaja ras mięsnych (§ 2 ust. 1
pkt 1 i 3 nowelizowanego rozporządzenia) 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 stanowi 22% wysokości pomocy przeznaczonej na ww.
mechanizmy.
Natomiast o pomoc na zakup loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych przez
producentów świń (§ 2 ust. 1 pkt 2 nowelizowanego rozporządzenia), z dostępnej kwoty
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58 409 000 zł przeznaczonej na tę pomoc, zawnioskowano o pomoc w kwocie 5 877 000 zł,
co stanowi wykorzystanie na poziomie 10% wysokości pomocy przeznaczonej na ww.
mechanizm. Według danych ARR na dzień 30 maja 2017 r., w odniesieniu do pomocy
określonej w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.,
dotyczącej rekompensat z tytułu niższych cen sprzedaży świń (ASF), na którą przeznaczono
17 572 188 zł, złożono 1 698 wniosków o udzielenie pomocy oraz wydano 901 decyzji na
kwotę ok. 9,7 mln zł (ok. 55% wysokości pomocy przeznaczonej na ten mechanizm). Obecnie
nie jest możliwe określenie, jaka wysokość pomocy będzie dotyczyła pomocy, określonej
w § 2 ust. 1 pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia. W niniejszym projekcie zakłada się,
że kwota pomocy na ten mechanizm będzie zbliżona do kwoty przeznaczonej na jego
realizację, w tym nieznacznie wyższa.
Istnieje prawdopodobieństwo, że z kwoty środków finansowych przyznanych dla Polski na
podstawie rozporządzenia 2016/1613 zostanie niewykorzystanych ok. 70 mln zł (z wniosków
o udzielenie pomocy na mechanizmy określone w § 2 ust. 1 pkt 1–3 nowelizowanego
rozporządzenia wynika, że pula niewykorzystanych środków na te mechanizmy wyniesie co
najmniej 70 265 185 zł; ostateczna wysokość pomocy będzie wynikała z wniosków o płatność
składanych do dnia 14 lipca 2017 r.). Powyższe uzasadnia ustanowienie dodatkowych
mechanizmów pomocy dla producentów mleka lub rolników w innych sektorach
hodowlanych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy na podstawie rozporządzenia
2016/1613, tak aby zapewnić pełniejsze wykorzystanie przyznanej Polsce pomocy UE
w ramach nadzwyczajnej pomocy.
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie trzech dodatkowych
mechanizmów pomocy przeznaczonych dla:
1) producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec – w formie refundacji części
kosztów zakupu jagniąt mających poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg
i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy
(projektowany § 2a ust. 1 pkt 1);
2) producenta mleka – w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych
ras mlecznych, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące
(projektowany § 2a ust. 1 pkt 2);
3) producentowi mleka – z tytułu sprzedaży mleka przez tego producenta, w okresie od
dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., podmiotom skupującym mleko
w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.,
w formie wsparcia finansowego do ilości kilogramów mleka stanowiącej różnicę
między kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od
dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka sprzedanymi
podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia
2017 r. (projektowany § 2a ust. 2).
Projektowane rozporządzenie stanowi, że w odniesieniu do pomocy dotyczącej zakupu owiec
lub jagniąt oraz jałówek hodowlanych ras mlecznych (ww. pkt 1 i 2) pomoc jest udzielana
w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy,
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 nowelizowanego rozporządzenia. W odniesieniu do
pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka, projekt zakłada udzielenie tej pomocy
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w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielanie pomocy
na zakup jagniąt lub owiec oraz jałówek hodowlanych ras mlecznych.
Na podstawie dotychczasowej realizacji mechanizmu pomocy do zakupu zwierząt, jak
również mając na uwadze ograniczenia czasowe związane z realizacją niniejszego
mechanizmu oraz dostępną kwotę niewykorzystanych środków na poziomie co najmniej ok.
70 mln zł w ramach mechanizmów z § 2 ust. 1 – 3 nowelizowanego rozporządzenia, można
oczekiwać, że na projektowany mechanizm dotyczący niezwiększenia sprzedaży mleka
pozostaną niewykorzystane środki.
Zgodnie z projektem, na pomoc, o której mowa w:
a) ww. pkt 1 – przeznacza się kwotę w wysokości 10% niewykorzystanych środków
finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 nowelizowanego rozporządzenia,
b) ww. 2 przeznacza się kwotę w wysokości 90% niewykorzystanych środków
finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 nowelizowanego rozporządzenia.
Pomoc na zakup jagniąt lub owiec dotyczyłaby producentów mleka, wieprzowiny oraz owiec.
W odniesieniu do producentów mleka lub wieprzowiny pomoc do zakupu jagniąt lub owiec
mogłaby stanowić dodatkową albo alternatywną formę działalności względem prowadzonej
produkcji. Z uwagi na kryzys na rynku mleka skutkujący głębokim spadkiem cen skupu
mleka, producenci ponieśli wymierne straty finansowe, a w odniesieniu do sektora
wieprzowiny producenci również doświadczyli szczególnych trudności, w tym przede
wszystkim z uwagi na wystąpienie w 2016 r. 20 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF)
i rozszerzenie stref objętych restrykcjami weterynaryjnymi. W przypadku produkcji
wieprzowiny i owiec sektory te doświadczają szczególnych trudności związanych
ze spadkiem pogłowia utrzymywanych zwierząt, w tym sektor owczarski jest zagrożony
całkowitym wyparciem z rynku. Wsparcie produkcji owczarskiej – ze względu
na przewidywane korzyści społeczne (utrzymanie wielofunkcyjności gospodarstw, możliwość
wsparcia produkcji lokalnej – wyrobów regionalnych i tradycyjnych) i środowiskowe
(konserwacja i zrównoważone wykorzystanie trwałych użytków zielonych, utrzymywanie
warunków naturalnych na halach górskich i trudnodostępnych pastwiskach), wpisuje się we
wsparcie ekstensywnych metod produkcji ukierunkowanych na wzmocnienie sytuacji
ekonomicznej gospodarstw i stabilizację rynku.
W przypadku wsparcia skierowanego do producentów mleka w formie refundacji części
kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych proponuje się przyznanie w ten sposób
wsparcia do zakupu zwierząt, dla których wystawiono świadectwo potwierdzające ich
pochodzenie, o którym mowa 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 działania dotyczącego wdrażania
systemów jakości.
Zakup jałówek hodowlanych pochodzących ze stad objętych oceną wartości użytkowej
umożliwi rolnikom wprowadzenie do ich stad wartościowego materiału hodowlanego
o znanym pochodzeniu i wartości hodowlanej. Towarzyszące tym zwierzętom świadectwa
potwierdzające ich pochodzenie pozwolą kupującym rolnikom na świadomy wybór zwierząt,
które będą najbardziej odpowiednie dla ich stad. Kupujący będą mogli podjąć decyzję o
zakupie zwierząt dysponując wiarygodnymi informacjami o rodzicach i przodkach
zwierzęcia, ich wartości hodowlanej i produkcyjności. Istotne jest, że zwierzęta te będą
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pochodziły ze stad o znanym statusie zdrowotnym, a tym samym ich wprowadzenie do stada
nie będzie stanowiło zagrożenia epizootycznego dla tego stada.
Ustanowienie pomocy ukierunkowanej na wsparcie producentów mleka, którzy w okresie
od 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., sprzedali podmiotom skupującym mleko ilość
mleka mniejszą względem analogicznego 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 – kwiecień 2017 r., względem analogicznego okresu roku poprzedniego,
skup mleka wzrósł o 3,6%, a w kwietniu 2017 r. skup mleka był wyższy w relacji rocznej
o 4,1%. W okresie pierwszego kwartału 2017 r., w relacji rocznej, skup mleka w UE obniżył
się o 2,3%. Głęboki kryzys, jakiego doświadczył sektor mleczarski, wynikał z nierównowagi
podaży i popytu na rynku 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.), przy spadku popytu na przetwory mleczne – w tym z uwagi na
obowiązujące od sierpnia 2014 r. rosyjskie embargo, czy spowolnienie gospodarki chińskiej.
Pomoc ma na celu wsparcie gospodarstw, które zmniejszając sprzedaż mleka do podmiotów
skupujących w przyjętym okresie, przyczyniły się do zachowania równowagi rynkowej.
W projektowanych § 21a–§ 21c przewidziano pomoc skierowaną do producentów mleka,
świń i owiec, którzy mogą ubiegać się o refundację części kosztów zakupu jagniąt, mających
w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub
owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy. Pomoc przysługiwałaby producentowi, który
posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie
ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub
kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, świnie lub owce, według danych zawartych
w rejestrze zwierząt gospodarskich. Pomoc przysługiwałaby do jagniąt lub owiec
zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zgłoszonych do
rejestru zwierząt gospodarskich.
Przewidziano możliwość objęcia pomocą zwierząt zakupionych od dnia 1 stycznia 2017 r.,
mając na uwadze bardzo krótki okres pomiędzy wejściem w życie projektowanego
rozporządzenia, a przewidzianym terminem na dokonanie zakupu jagniąt i owiec oraz
złożenie wniosku o udzielenie pomocy, tj. 31 lipca 2017 r. Data 31 lipca 2017 r. wynika
z konieczności wypłaty pomocy, na podstawie art. 2 rozporządzenia 2016/1613, do dnia 30
września 2017 r. Producent ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do utrzymywania
jagniąt i owiec, do których otrzyma pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., tak aby
zapewnić przyznanie pomocy producentom, którzy są zainteresowani utrzymywaniem owiec
w dłuższej perspektywie, jak również w celu zapewnienia efektywności prowadzonej
hodowli.
Pomoc będzie udzielana do zakupu co najmniej 10 i nie więcej niż 100 jagniąt lub owiec w
kwocie 90 zł do jagnięcia oraz w kwocie 150 zł do owcy. Przyjęty poziom refundacji wynika
z przewidzianej częściowej refundacji kosztów zakupu oraz w przypadku pomocy do jagniąt
– średniej ceny zakupu jagniąt poniżej 12 miesięcy w I. kwartale 2017 r., a w odniesieniu do
owiec – ze średniej ceny owiec przeznaczonych do dalszego rozrodu. Kwota pomocy nie
może być wyższa niż cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze albo fakturze VAT RR
albo cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży
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potwierdzającej jego zakup – w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami
ryczałtowymi. Do wniosku o udzielenie pomocy producent będzie zobowiązany dołączyć
m. in. wskazane w projekcie kopie dokumentów potwierdzających zakup jagniąt lub owiec
(np. kopie faktur, faktur VAT), informację sporządzoną przez wystawcę ww. dokumentów ze
wskazaniem masy każdej 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 wagowe w odniesieniu do tych zwierząt, oświadczenie, w którym producent
zobowiązuje się do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jagniąt lub owiec,
do których będzie udzielona pomoc oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające kryteria
kwalifikowalności.
W projektowanych § 21d–§ 21f przewidziano pomoc skierowaną do producentów mleka
w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Pomoc
będzie przysługiwała do nie więcej niż 20 sztuk tych zwierząt zakupionych w okresie od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. (uzasadnienie okresu zakupu analogiczne jak
w przypadku jagniąt i owiec), mających w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż
24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich, dla których wystawiono
świadectwo potwierdzające jej pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości
użytkowej bydła. Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu
złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego
mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów,
według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r.
podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Ponadto producent mleka
będzie zobowiązany do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., jałówek
hodowlanych ras mlecznych, do których otrzymał pomoc.
Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek objętych
pomocą w kwocie:
1) 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej
3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
2) 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej
6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;
3) 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej
12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesiące;
4) 3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej
18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.
przy czym kwota pomocy nie może być wyższa niż cena zakupu zwierzęcia wskazana na
fakturze albo fakturze VAT RR albo cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku
lub w umowie sprzedaży potwierdzającej jego zakup – w przypadku dokonywania sprzedaży
między rolnikami ryczałtowymi. Stawkę pomocy ustalono na poziomie średniej ceny
rynkowej jałówek hodowlanych ras mlecznych oraz uwzględniając częściową refundację
kosztów zakupu tych zwierząt.
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Do wniosku o udzielenie pomocy producent mleka będzie zobowiązany dołączyć świadectwa
potwierdzające pochodzenie zakupionych zwierząt, kopie faktur lub faktur RR
potwierdzających, że w 2016 r. producent mleka sprzedał podmiotom skupującym mleko nie
mniej niż 5 tys. kg, albo oświadczenie podmiotu skupującego potwierdzającego tę ilość,
wymienione w projekcie kopie dokumentów zakupu zwierząt, oświadczenie, w którym
producent zobowiązuje się do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r., zwierząt,
do których będzie udzielona pomoc oraz pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie
kryteriów kwalifikowalności.
Ostatni mechanizm, ujęty w § 21g–§ 21i projektowanego rozporządzenia, dotyczy przyznania
pomocy producentom mleka z tytułu sprzedaży mleka w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do
dnia 30 kwietnia 2017 r., podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od
dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Warunkiem udzielenia pomocy będzie posiadanie przez producenta mleka, w dniu składania
wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub
kombinowany, mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze
zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż
15 tys. kg mleka oraz sprzedanie w okresie od dnia 1 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 mniej niż 1000 kg mleka.
Projekt zakłada, że pomoc jest udzielana producentowi mleka w wysokości stanowiącej
iloczyn:
1) ilości kilogramów mleka stanowiącej różnicę między ilością kilogramów mleka
sprzedanych przez producenta mleka podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1
lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a ilością kilogramów mleka sprzedanych
podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.
– nie większej jednak niż 75 000 kg, oraz
2) ilorazu:
a) sumy niewykorzystanych środków finansowych na udzielenie pomocy, o której
mowa w projektowanym § 2a ust. 1 pkt 1 i 2 (środków na zakup owiec, jagniąt lub jałówek
hodowlanych ras mlecznych),
b) sumy kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc, zgodnie z pkt 1,
wszystkim producentom mleka ubiegającym się o pomoc w ramach tego mechanizmu.
W projekcie wskazuje się, że litry mleka przelicza się na kilogramy mleka mnożąc ilość
litrów przez 1,030.
Projekt zakłada, że w przypadku gdy wysokość pomocy wynosi mniej niż 50 zł, dyrektor
oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję w sprawie odmowy udzielenia pomocy.
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W projekcie wskazano, że kwota pomocy w ramach niniejszego mechanizmu przysługująca
do 1 kilograma mleka nie może być wyższa niż stawka pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. (tj. 14
euro/100 kg). W przepisach wskazano zasadę przeliczenia ww. stawki na zł.
Projekt zakłada, że Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
administrowanej przez Agencję informację o wysokości pomocy przysługującej na
1 kilogram mleka (projektowany § 26a ust. 1).
Do wniosku o udzielenie pomocy producent mleka będzie zobowiązany dołączyć faktury
dotyczące sprzedaży mleka do podmiotów skupujących w określonych okresach albo
oświadczenie podmiotu skupującego potwierdzającego te ilości oraz pozostałe dokumenty
dotyczące weryfikacji spełnienia kryterium kwalifikowalności.
W projektowanych mechanizmach pomocy przewidziano także możliwość ubiegania się
o pomoc przez spadkobiercę lub innego następcę prawnego oraz w przypadku przeniesienia
gospodarstwa.
W przypadku projektowanych mechanizmów, z uwagi na ograniczenia czasowe związane
z realizacją tych mechanizmów, składaniem przez producentów wniosków o udzielenie
pomocy i wypłatą pomocy przyjęto, że pomoc jest wypłacana na podstawie wniosków
o udzielenie pomocy. Pomoc będzie udzielana i wypłacana na podstawie wniosku
o udzielenie pomocy, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału
terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta
mleka albo producenta świń albo producenta owiec ubiegającego się o pomoc. Powyższe
oznacza, że składając wniosek o udzielenie pomocy na zakup zwierząt wraz z dowodami
zakupu producent nie będzie miał pewności, że uzyska pomoc do wszystkich zakupionych
zwierząt (nie więcej niż 100 sztuk jagniąt lub owiec i nie więcej niż 20 sztuk jałówek
hodowlanych ras mlecznych).
Obowiązująca pomoc na zakup jałówek i buhaja ras mięsnych oraz loszek i knurów
hodowlanych (§ 2 ust. 1 pkt 1–3) jest realizowana na podstawie wniosków o udzielenie
pomocy, składanych w terminie od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. (§ 3 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia), w których deklarują liczbę zwierząt, których zakupu planują dokonać do
dnia 30 czerwca 2017 r., a następnie – po ogłoszeniu przez Prezesa ARR informacji o liczbie
zwierząt, do których producentowi zostanie udzielona pomoc (§ 26 rozporządzenia), mogą
składać wnioski o płatność do dnia 14 lipca 2017 r. (§ 4 ust. 5 rozporządzenia) w odniesieniu
do zwierząt zakupionych w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy, tj. od dnia
wejścia w życie 18 marca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. W przypadku pomocy, o której
mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, pomoc jest wypłacana na wniosek o udzielenie pomocy, w trzech
terminach określonych w § 20 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów, w tym
ostatni wniosek można złożyć w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.
Na podstawie § 27 nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.,
w przypadku gdy po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust.
1 pkt 1–3, pozostaną niewykorzystane środki finansowe na udzielenie tej pomocy środki te
przeznacza się na pomoc, o której mowa w § 2 pkt 4.
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W projekcie rozporządzenia przewiduje się, że w przypadku gdy po rozpatrzeniu wniosków
o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, pozostaną niewykorzystane środki
na udzielenie tej pomocy, środki te przeznacza się na pomoc, o której mowa
w projektowanym § 2a ust. 1 pkt 1 i 2, tj. pomoc na zakup owiec, jagniąt lub jałówek
hodowlanych ras mlecznych (projektowany § 27).
Pomoc dotycząca niezwiększenia sprzedaży mleka jest udzielana gdy pozostaną
niewykorzystane środki z mechanizmów określonych w projektowanym §2a ust. 1 pkt 1 i 2
(projektowany § 27a).
Zgodnie z projektem zakłada się, że w przypadku gdy pozostaną niewykorzystane środki po
rozpatrzeniu wniosków w ramach mechanizmu niezwiększania sprzedaży, pozostałe środki
przeznacza się na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia
(projektowany § 29a).
Projekt zakłada, że w przypadku złożenia wniosków o udzielenie pomocy z tytułu
niezwiększenia sprzedaży, przy braku środków finansowych na tę pomoc, dyrektor oddziału
terenowego Agencji wydaje decyzję w sprawie odmowy udzielenia pomocy (projektowany
§ 29a).
Zasada określona w obowiązującym § 30 zapewniająca, że w przypadku brakujących
środków pomoc, o której mowa § 2 ust. 1 pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia, brakujące
środki pokrywa się z budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż kwota środków przewidziana
w art. 2 rozporządzenia 2016/1613 pozostaje niezmieniona (projektowany § 30).
W projekcie przewidziano (projektowane § 25a– § 25d) przepisy umożliwiające zapewnienie
elastyczności wydatków. W przypadku gdy na podstawie złożonych wniosków o udzielenie
pomocy na zakup jagniąt i owiec oraz jałówek hodowlanych ras mlecznych okaże się, że na
sfinansowanie jednego z tych mechanizmów zabrakłoby środków finansowych, które
pozostałyby niewykorzystane z drugiego z mechanizmów, zostaną przeznaczone na ten
mechanizm, w przypadku którego są niewystarczające. Jeśli po zastosowaniu powyższych
zasad pozostaną niezagospodarowane środki, pomoc przeznacza się na pomoc dla
producentów mleka z tytułu niezwiększania sprzedaży mleka do podmiotów skupujących.
Projektowane przepisy przewidują także ustalenie współczynnika przydziału pomocy
w przypadku gdyby środki przewidziane na pomoc, pomimo zastosowania powyższych
przesunięć, były niewystarczające. Będzie on stosowany do ustalenia liczby sztuk jagniąt lub
owiec oraz jałówek hodowlanych ras mlecznych w odniesieniu do każdego producenta.
Liczba tych zwierząt będzie zaokrąglana do pełnych sztuk w dół.
Przy ustalaniu liczby jagniąt lub owiec, do których może zostać wypłacona pomoc,
w pierwszej kolejności redukcji podlega liczba zwierząt wskazanych we wniosku o udzielenie
pomocy do których przysługuje niższa kwota pomocy, a przy ustalaniu liczby jałówek
hodowlanych ras mlecznych, do których może zostać wypłacona pomoc, w pierwszej
kolejności redukcji podlega liczba zwierząt wskazanych we wniosku o udzielenie pomocy,
do których przysługuje najniższa kwota pomocy.
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W przypadku gdy po zastosowaniu współczynnika przydziału pomocy, liczba tych zwierząt
do zakupu których może zostać wypłacona pomoc, jest mniejsza niż 1, pomoc przysługiwać
będzie do jednego jagnięcia, owcy lub jednej jałówki hodowlanej rasy mlecznej.
Projektowane przepisy § 34–§ 36 dotyczą nowelizacji obowiązujących przepisów w zakresie
(m.in. kontroli oraz zwrotu pomocy) projektowanych mechanizmów.
Projekt zakłada, że Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
administrowanej przez Agencję ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy
w ramach projektowanych mechanizmów, nie później niż 2 dni przed dniem planowanego
rozpoczęcia terminu składania tych wniosków o udzielenie pomocy (projektowany § 3 ust.
1a).
Zgodnie z projektowanym § 22 ust. 2, dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji przekazują
niezwłocznie Prezesowi Agencji informacje o składanych wnioskach o udzielenie pomocy,
o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1 i 2 (zakup jagniąt, owiec i jałówek hodowlanych ras
mlecznych).
Projekt zakłada, że jeżeli wniosek o udzielenie pomocy w ramach projektowanych
mechanizmów zostanie złożony po upływie terminu przewidzianego w projekcie na jego
złożenie (tj. po dniu 31 lipca 2017 r.; projektowany § 3 ust. 3), wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia. Ponadto, jeżeli nie będzie on zawierał wymaganych przepisami informacji lub
jeśli nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub oświadczeń, wniosek pozostawia
się bez rozpatrzenia (projektowane § 21c ust. 5, § 21f ust. 5 oraz § 21i ust. 3).
W projekcie zastrzeżono, że projektowana pomoc na zakup jałówek hodowlanych ras
mlecznych nie przysługuje producentowi, który złożył wniosek o płatność w zakresie pomocy
na zakup hodowlanych jałówek lub buhaja ras mięsnych lub dwukierunkowych, o której
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia (projektowany § 21d ust. 7).
Środki finansowe z tytułu projektowanej pomocy będą wypłacane na rachunek bankowy
producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec, w terminie 14 dni od dnia wydania
decyzji, w której zostanie ustalona wysokość pomocy. Ostateczny termin wypłaty pomocy
upływa w dniu 30 września 2017 r., zgodnie z terminem określonym w art. 1 ust. 1 akapit
szósty rozporządzenia nr 2016/1613 (zmieniane brzmienie § 31 nowelizowanego
rozporządzenia).
Mając na uwadze, że pomoc dla producentów w sektorach hodowlanych należy wypłacić, na
podstawie art. 2 rozporządzenia 2016/1613, najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.,
proponuje się wejście w życie projektowanego rozporządzenia po upływie 3 dni od dnia
ogłoszenia. Należy umożliwić jak najszybsze poinformowanie producentów o możliwości
skorzystania z projektowanych form pomocy, podjęcia decyzji o zakupieniu jagniąt lub owiec
oraz jałówek hodowlanych ras mlecznych do których może być udzielona pomoc oraz
pomocy w zakresie niezwiększenia sprzedaży mleka.
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt niniejszego rozporządzenia
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zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i dlatego nie podlega
procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów na 2017 r.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Nowelizowane jest rozporządzenie 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, w którym określono warunki i tryb rozdysponowania wśród producentów mleka oraz
rolników w innych sektorach hodowlanych wsparcia finansowego ustanowionego na mocy rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1613 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,
str. 10, z późn. zm.).
Istnieje prawdopodobieństwo, że z kwoty środków finansowych przyznanych dla Polski na podstawie rozporządzenia
2016/1613 zostanie niewykorzystanych ok. 70 mln zł. Powyższe uzasadnia ustanowienie dodatkowych mechanizmów
pomocy dla producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy spełniają warunki otrzymania
pomocy na podstawie rozporządzenia 2016/1613, tak aby zapewnić pełniejsze wykorzystanie przyznanej Polsce pomocy
UE w ramach nadzwyczajnej pomocy.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przewiduje się wprowadzenie trzech dodatkowych mechanizmów pomocy przeznaczonych dla:
1) producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec – w formie częściowej refundacji kosztów zakupu
jagniąt mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub
owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy, w przypadku niewykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3;
2) producenta mleka – w formie refundacji części 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 której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3;
3) producentowi mleka – z tytułu sprzedaży mleka w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.,
podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia
2016 r., w formie wsparcia finansowego do ilości kilogramów mleka stanowiącej różnicę między kilogramami
mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia
2016 r., a kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do
dnia 30 kwietnia 2017 r. – w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie
pomocy, o której mowa w pkt 1 i 2.
Pomoc na zakup jagniąt lub owiec dotyczyłaby producentów mleka, wieprzowiny oraz owiec. W odniesieniu do
producentów mleka lub wieprzowiny pomoc do zakupu jagniąt lub owiec mogłaby stanowić dodatkową albo
alternatywną formę działalności względem prowadzonej produkcji. W przypadku produkcji wieprzowiny i owiec sektory
te doświadczają szczególnych trudności związanych ze spadkiem pogłowia utrzymywanych zwierząt, w tym sektor
owczarski jest zagrożony całkowitym wyparciem z rynku. Wsparcie produkcji owczarskiej – ze względu na
przewidywane korzyści społeczne (utrzymanie wielofunkcyjności gospodarstw, możliwość wsparcia produkcji lokalnej –
wyrobów regionalnych i tradycyjnych) i środowiskowe (konserwacja i zrównoważone wykorzystanie trwałych użytków

zielonych, utrzymywanie warunków naturalnych na halach górskich i trudnodostępnych pastwiskach), wpisuje się we
wsparcie ekstensywnych metod produkcji ukierunkowanych na wzmocnienie sytuacji ekonomicznej gospodarstw
i stabilizację rynku.
W przypadku wsparcia skierowanego do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek
hodowlanych ras mlecznych proponuje się przyznanie wsparcia do zakupu zwierząt, dla których wystawiono świadectwo
potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa 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 działania dotyczącego wdrażania systemów jakości.
Ustanowienie pomocy ukierunkowanej na wsparcie producentów mleka, którzy w okresie od 1 lutego 2017 r. do dnia
30 kwietnia 2017 r., sprzedali podmiotom skupującym mleko ilość mleka mniejszą względem analogicznego 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 – kwiecień 2017 r., względem analogicznego okresu roku poprzedniego, skup mleka
wzrósł o 3,6%, a w kwietniu 2017 r. skup mleka był wyższy w relacji rocznej o 4,1%. W okresie pierwszego kwartału
2017 r., w relacji rocznej, skup mleka w UE obniżył się o 2,3%. Głęboki kryzys, jakiego doświadczył sektor mleczarski,
wynikał z nierównowagi podaży i popytu na rynku 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.), przy spadku
popytu na przetwory mleczne – w tym z uwagi na obowiązujące od sierpnia 2014 r. rosyjskie embargo, czy spowolnienie
gospodarki chińskiej. Pomoc ma na celu wsparcie gospodarstw, które zmniejszając sprzedaż mleka do podmiotów
skupujących w przyjętym okresie, przyczyniły się do zachowania równowagi rynkowej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania dotyczące zasad wyboru beneficjentów i trybu rozdysponowania wsparcia finansowego ustanowionego na
podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1613 leżą w gestii państwa członkowskiego. Państwa
członkowskie zostały jednak zobowiązane do wykorzystania przyznanej pomocy na podstawie obiektywnych
i niedyskryminujących kryteriów w sposób, który nie doprowadzi do zakłócenia konkurencji. Pomoc ma przyczynić się
do stabilizacji rynku i wpisywać się w realizację co najmniej jednego z siedmiu działań objętych rozporządzeniem.
Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej ze stycznia 2017 r. państwa członkowskie zadeklarowały następujące środki:
1) ograniczenie produkcji wykraczające poza rozporządzenie 2016/1612 albo niezwiększanie produkcji (AT, BE,
CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, LT, LV, MT, NL, PL, PT, SI),
2) rolnictwo na małą skalę (BG, CY, EE, EL, ES, FR, LT, LU, LV, PL, PT,RO,UK),
3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji (BE, BG, CZ, EE, EL, LT, LU),
4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu (BE, BG, CZ, EE, FR, HR, IE, LT, LV, NL,
RO, UK),
5) wdrażanie projektów współpracy (BE, CZ, ES, FR, HU, IE, LT, LV),
6) wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej (BE, CZ,
DK, HR, IE, LT, LV, PL, SE, SK, UE),
7) szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem (CZ, IE, UK).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Gospodarstwa utrzymujące
krowy mleczne

243 195
W zakresie pomocy
dotyczącej
zmniejszenia sprzedaży
mleka do podmiotów
skupujących: ok. 130
tys.*

Źródło danych

Oddziaływanie

ARiMR, dane na 02.05.2017 r. - Refundacja do zakupionych
jagniąt lub owiec na poziomie
*dane ARR dotyczące roku
90 zł do jagnięcia oraz 150 zł
kwotowego 2014/2015
do owcy; refundacja do co
Na podstawie informacji od 119 najmniej 10 jagniąt lub owiec
(w tym od 29 podmiotów z
nie więcej niż do 100 sztuk
pierwszej „30” największych
jagniąt lub owiec
podmiotów, które skupują ok.
- Refundacja do zakupionych
70% mleka ogółem) z 318
podmiotów skupujących mleko, jałówek hodowlanych ras
w okresie styczeń-marzec 2017 mlecznych w kwocie:
r., względem analogicznego
1) 1000 zł – do jałówki
okresu roku ubiegłego,
hodowlanej rasy mlecznej,
sprzedaż mleka zmniejszyło
mającej w dniu zakupu
blisko 60 tys. producentów
powyżej 3 miesięcy i nie
mleka

więcej niż 6 miesięcy;
2) 1500 zł – do jałówki
hodowlanej rasy mlecznej,
mającej w dniu zakupu
powyżej 6 miesięcy i nie
więcej niż 12 miesięcy;
3) 2000 zł – do jałówki
hodowlanej rasy mlecznej,
mającej w dniu zakupu
powyżej 12 miesięcy i nie
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.
– Pomoc przyznawana do
ilości
kilogramów
mleka
stanowiącej różnicę między
kilogramami
mleka
sprzedanymi w okresie od dnia
1 lutego 2016 r. do dnia
30 kwietnia
2016
r.,
a kilogramami
mleka
sprzedanymi w okresie od dnia
1 lutego 2017 r. do dnia 30
kwietnia 2017 r., wynoszącej
nie mniej niż 1000 kg.
Maksymalna stawka pomocy
może wynosić 0,14 euro/100
kg oraz jest przyznawana do
maksymalnie 75 tys. kg
sprzedanych w tym okresie;
jeżeli pomoc w odniesieniu do
jednego
producenta
dotyczyłaby wypłaty pomocy
w kwocie niższej niż 50 zł,
ARR
wydaje
decyzję
odmowną.
Gospodarstwa utrzymujące
świnie

229 756

ARiMR, dane na 02.05.2017 r.

Gospodarstwa utrzymujące
owce

9 022

ARiMR, dane na 02.05.2017 r.

Agencja Rynku Rolnego

16 oddziałów

Refundacja do zakupionych
jagniąt lub owiec na poziomie
90 zł do jagnięcia oraz 150 zł
do owcy ; refundacja do co
najmniej 10 jagniąt lub owiec
nie więcej niż do 100 sztuk
jagniąt lub owiec.
Refundacja do zakupionych
jagniąt lub owiec na poziomie
90 zł do jagnięcia oraz 150 zł
do owcy ; refundacja do co
najmniej 10 jagniąt lub owiec
nie więcej niż do 100 sztuk
jagniąt lub owiec.
Realizacja
mechanizmu
pomocy przez ARR w zakresie

terenowych oraz
centrala

akredytacji
udzielonej
tej
Agencji
na
prowadzenie
interwencji mającej na celu
stabilizację rynków rolnych, o
której mowa w § 2 pkt 1
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.).

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania przez: Krajowy Związek
Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie
Mleczarzy, Polską Izbę Mleka, Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajową Radę Izb Rolniczych,
NSZZ RI „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Krajową Izbę
Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Sekretariat
Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Zawodowy Rolników
„OJCZYZNA”, Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, Związek Zawodowy Centrum Narodowe
Młodych Rolników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związek
Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP,
Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Business Centre Club, Związek Rzemiosła
Polskiego, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederację Lewiatan, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych
Izba Gospodarcza, Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Polską Izbę Handlu,
Polski Związek Zawodowy Rolników, Spółdzielnię Polskie Grupy Mleczne oraz Spółdzielnię Producentów Mleka
Krowiego „Karniewo”, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polski Związek Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy,
Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej, Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej,
Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej, Podlaski Związek Hodowców
Trzody Chlewnej, Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”, Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Radę Dialogu Społecznego
w Rolnictwie, Polski Związek Owczarski, Związek Podhalan Oddział Zakopane, Związek Podhalan w Polsce.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1 2
3
4
5
6
7
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9
10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0*

0

budżet państwa

0*

0

JST
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(oddzielnie)
Saldo ogółem

0*

0

budżet państwa

0*

0

JST

pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania

Budżet UE oraz ewentualnie budżet państwa.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Informacje dotyczące obowiązującego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego
2017 r.:
I. Na pomoc dostosowawczą dla rolników w Polsce, zgodnie z kryteriami określonymi w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. przeznaczono całą kwotę
udostępnioną dla Polski w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1613, tj. 98 689 872,6 zł, która
podlega refundacji ze środków budżetu UE. Powyższa kwota 98 689 872,6 zł zostanie
sfinansowana w ramach limitu środków dostępnych na realizację WPR w 2017 r. – z budżetu
środków europejskich przewidzianych w ustawie budżetowej na 2017 r. na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej. Wydatki zrealizowane w ramach tego budżetu w ww. wysokości,
dokonane do dnia 30 września 2017 r., zostaną zrefundowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rolniczego Gwarancji (stosowanie do postanowień art. 1 ww. rozporządzenia
Komisji 2016/1613). W przypadku, gdy zapotrzebowanie ARR na środki finansowe na
realizację pomocy będzie wyższe od dostępnych dla tej Agencji środków w budżecie środków
europejskich, przedmiotowa pomoc zostanie sfinansowana w ramach kwot zaplanowanych
w rezerwach celowych, poz. 8 – z puli środków na finansowanie WPR w maksymalnej
wysokości wynikającej z tabeli.
II. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji 2016/1613 państwa członkowskie mogą
przyznawać dodatkowe wsparcie na rzecz środków wprowadzonych ww. rozporządzeniem, do
maksymalnej wartości równej 100% kwoty określonej w załączniku do rozporządzenia
2016/1613, przy spełnieniu tych samych warunków dotyczących obiektywności,
niedyskryminacji i niezakłócania konkurencji. Polska skorzysta z możliwości przewidzianej
w art. 2 ww. rozporządzenia 2016/1613, jednak tylko w sytuacji gdy kwota środków z puli
środków budżetu UE określonej w załączniku do rozporządzenia 2016/1613, będzie
niewystarczająca aby wypłacić pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. (pomoc dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie
na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF, z tytułu uzyskania cen sprzedaży świń niższych
niż ceny rynkowe) w wysokości wynikającej z pozytywnie zweryfikowanych wniosków
złożonych przez tych producentów (według ustalonych kryteriów i stawek pomocy). Środki
z budżetu państwa, o których mowa w art. 2 ww. rozporządzenia 2016/1613 zostaną zatem
wykorzystane tylko w takim stopniu, w jakim będzie to wynikało ze złożonych wniosków.
W zależności od zainteresowania rolników innymi mechanizmami pomocy przewidzianymi
w projektowanym rozporządzeniu oraz liczby świń sprzedanych przez producentów
kwalifikujących się do wsparcia, może ona być wykorzystana w niewielkim stopniu lub może
pozostać całkowicie niewykorzystana. W związku z tym proponuje się w tabeli określającej
wpływ regulacji na sektor finansów publicznych uwzględnić środki budżetu państwa
niepodlegające refundacji z budżetu UE. Z uwagi na fakt, że potrzeba uruchomienia tych
środków oraz ich wysokość będą możliwe do określenia po złożeniu i rozpatrzeniu wszystkich
wniosków o ustaleniu wysokości pomocy w ramach wszystkich mechanizmów pomocy
przewidzianych w projektowanym rozporządzeniu, w tabeli wskazano kwotę potencjalnych
wydatków w wysokości stanowiącej równowartość 100% środków budżetu UE przewidzianych
dla Polski na zrealizowanie pomocy dostosowawczej (tj. maksymalną kwotę jaką możemy
przeznaczyć na pomoc dostosowawczą). Zgodnie z art. 1 ust. 2 terminem operacyjnym jest
dzień wejścia w życie rozporządzenia 2016/1613, a więc 9 września 2016 roku. Jednocześnie
zgodnie z art. 40 rozporządzenia Komisji nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji
płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń
oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm. ), w przypadku gdy
termin operacyjny jest ustalony na mocy prawodawstwa Unii, kursem walutowym, który należy
zastosować, jest ostatni kurs wyznaczony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed
pierwszym dniem miesiąca, w którym miał miejsce termin operacyjny, tj. do pomocy
określonej w projekcie rozporządzenia ma zastosowanie kurs z dnia 31 sierpnia 2016 r. –
4,3533 PLN/EUR.

Informacje dotyczące projektowanego rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.:
W terminie od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. producenci mleka i świń mogli składać
wnioski o udzielenie pomocy na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
lutego 2017 r. Z informacji ARR wynika, że o pomoc na zakup jałówek i buhaja ras mięsnych
(§2 ust. 1 pkt 1 i 3 cytowanego rozporządzenia) 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. Natomiast o pomoc na zakup loszek hodowlanych lub knurów
hodowlanych przez producentów świń (§2 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia) z dostępnej
kwoty 58 409 000 zł przeznaczonej na tę pomoc zawnioskowano o pomoc w kwocie 5 877 000
zł. Generuje to kwotę na poziomie 70 265 185 zł, która zgodnie z obowiązującymi przepisami
zostałaby przeznaczona na pomoc określoną w § 2 ust. 1 pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., gdy ta pomoc okazałaby się niewystarczająca. Ta
kwota będzie prawdopodobnie wyższa, gdyż ostateczna wysokość pomocy zostanie ustalona na
podstawie wniosków o płatność dotyczących pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., których termin złożenia upływa
w dniu 14 lipca br. (§ 4 ust. 5 nowelizowanego rozporządzenia.).
W projekcie rozporządzenia proponuje się, że w przypadku niewykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3,
Agencja udziela również pomocy na projektowane mechanizmy, o których mowa w pkt 1 i 2
części 2 OSR. Ponadto projekt zakłada, że pomoc jest udzielana również na projektowe
mechanizmy, o których mowa w pkt 3 części 2 OSR, w przypadku niewykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy w ramach dwóch pierwszych
projektowanych mechanizmów. W przypadku, gdy zostaną niewykorzystane środki na
realizację tej pomocy (niezwiększenie sprzedaży mleka), pozostałe środki przeznacza się na
pomoc określoną w § 2 ust. 1 pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia, tj. na pomoc dotyczącą
rekompensat z tytułu niższych cen sprzedaży świń (ASF).
Z danych ARR wynika, że w odniesieniu do pomocy określonej w § 2 ust. 1 pkt 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r., dotyczącej rekompensat z tytułu
niższych cen sprzedaży świń (ASF), na którą przeznaczono 17 572 188 zł, do dnia 30 maja
2017 r. złożono 1 698 wniosków o udzielenie pomocy oraz wydano 901 decyzji na kwotę ok.
9,7 mln zł (ok. 55% wysokości pomocy przeznaczonej na ten mechanizm). Obecnie nie jest
możliwe określenie, jaka wysokość pomocy będzie dotyczyła pomocy, określonej w § 2 ust. 1
pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia. W niniejszym projekcie zakłada się, że kwota pomocy
na ten mechanizm będzie zbliżona do kwoty przeznaczonej na jego realizację, w tym
nieznacznie wyższa.
W związku z tym, że projektowane mechanizmy pomocy będą w całości refundowane
z budżetu UE w tabeli określającej wpływ regulacji na sektor finansów publicznych proponuje
się nie uwzględniać środków budżetu państwa niepodlegających refundacji z budżetu UE.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
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Wzrost efektywności produkcji świń oraz wzrost pogłowia bydła mięsnego

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem maksymalny poziom wsparcia jaki mogą uzyskać
producenci w poszczególnych mechanizmach pomocy przedstawia się następująco:
1. Pomoc dla producentów mleka, wieprzowiny i owiec:
- refundacja kosztów zakupionych jagniąt lub owiec na poziomie 90 zł do jagnięcia oraz 150 zł
do owcy; refundacja do co najmniej 10 jagniąt lub owiec nie więcej niż do 100 sztuk jagniąt lub
owiec.
2. Pomoc dla producentów mleka
a) refundacja kosztów zakupionych jałówek hodowlanych ras mlecznych w kwocie:

1. 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej
3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
2. 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej
6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;
3. 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej
12 miesięcy i nie 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 do nie więcej niż 20 sztuk zakupionych jałówek hodowlanych ras
mlecznych.
b) w przypadku gdy pozostaną środki niewykorzystane w ramach projektowanych
mechanizmów, o którym mowa w części 2 OSR (mechanizmy: pkt 1 i 2), przyznaje się
pomoc na mechanizm o którym mowa w części 2 OSR (mechanizm pkt 3), dotyczący
niezwiększenia sprzedaży mleka w okresie luty 2017 r. – kwiecień 2017 r. względem
analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomoc jest przyznawana do ilości
kilogramów mleka stanowiącej różnicę między kilogramami mleka sprzedanymi
w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka
sprzedanymi w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.,
wynoszącej nie mniej niż 1000 kg. Maksymalna stawka pomocy może wynosić 0,14
euro/100 kg oraz jest przyznawana do maksymalnie 75 tys. kg. Jeżeli pomoc
w odniesieniu do jednego producenta dotyczyłaby wypłaty pomocy w kwocie niższej
niż 50 zł, ARR wydaje decyzję odmowną.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Nie dotyczy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Przewidywane korzyści (1) społeczne pomocy na zakup jagniąt lub owiec: utrzymanie
wielofunkcyjności gospodarstw, możliwość wsparcia produkcji lokalnej – wyrobów
regionalnych i tradycyjnych i (2) środowiskowe: konserwacja i zrównoważone wykorzystanie
Omówienie wpływu
trwałych użytków zielonych, utrzymywanie warunków naturalnych na halach górskich
i trudnodostępnych pastwiskach.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wsparcie finansowe dla producentów mleka, świń oraz owiec przewidziane niniejszym rozporządzeniem
wypłacone w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.

zostanie

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Miernikiem ewaluacji efektów projektu będzie liczba beneficjentów wsparcia oraz kwota środków finansowych, która
zostanie im wypłacona.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

