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W odpowiedzi na pismo z dnia 3l lipca 2014 r' w sprawie realizacji płatności związanych

z plodukcją w sektorach: bydła i krórł,. uprzejmie inlblmu.ję. co następuje'

Podstawow}Ąn celem płatności bezpośl.ed]1iclr jest wspiela[ie dochodórv rolnikórł' w taki

sposób. aby nle oddziałyrł.ać na ich decyzje w zakresie kierulrku iwielkości ptodukcji' Dzięki

ten]u rolnicy dostosowują produltcję do fapotŹebowania ryŃu i swoich pzelt'ag

konkurencyjnych, a nie kierują się .rr''ysokością płatności. w związku z powyższyn płatności

L,rczpośrednie fasad iczo nie są portilpane z obou'iązkiern prowadzenia określonej proclŃcji

rolnej.

NieInrriej jednak- ze względu na 1rudną s)tuac.ję niektórych ryŃó\ produkcji r.olnej. nowy

s).stem Płatności bezpośrednicl'r prz': 'i/iduje nrozliwość realizacji tzw' wsparcia zuiązanego

z plodukcją' Zgodnie z przepisanri rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)

nl 1307/2013 z dnia 17 gnrdnia 2l)13 I' Llsląnal|,iającego przepisy dolycfące plątności

hezpośrednich dIą rolnikóu, na poa|'ląlĄ,ie syŚle,nó\| vsparci1 \1'ran\acll \|spólnei poliryki
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rolnej (,rąz uchylajątego ]'ozporządi|,nie Rad)) a)I/E) W 637/2008 i rorporządze ic Rady (l,I/E)

nr i3/2a09 (Dz. |Jtz' \JE L 34,7 z 2|\.12.2013, str' 608) takim ''sparcięm mogą być objęte

tylko te sektory. k1órc znajdują się \\, trudnej s}.tuacji i które mają szczególne znaczenle ze

\\'zględów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych-

..Trudną sytuację.'' o której mowa \ł' po\\TŹszym rozporządzeniu nalęży rozunieć jako

istniejące niebefpieczeńst\ło wstrzymania lub spadku produkcji' między innymi zc \łzględu

na słabą rentowność plowadzonej działal ości' co negatywnie wpływa na ló\Ąno\Ąagę

gospodarczal społeczną lub środowiskową w odnośnym sektorze (afi 52 ust. ]

Iozporządzenia 639/20l 4| )'

Ponadto' co należy również podhe:lić. zgodnie z ań' 52 ust' 5 rozporządzenia ]j07l20l3

wspalcie Związane z plodukcją ma na ce]u \łyłącznie st\\'oŻenie zac]]ęty do utrzynaDla

obecnych pozionów produkcji' ozrlacza to nl.in. że nie może ono zostać przeznaczoie

czy zaprojektowane f myślą o z]Ńiększaniu produkcji' w tym o powiększaniu stad.

czy zrt'iększaniu opłacalności ptoduklji w dan-Yn sektoże.

Biorąc pod uwagę po\Jższe uwaLunkowania prawne nalcżało zaplojektowac lnstlumenty

wsparcia w poszczególnych sektoreLch w takj sposób, aby nie naruszać obo\Ą''iązujących

plzepisów prarva i nie narazić się na Zarzut Kon1isji Europejskiej o nierłłaści\\'Jm wd|oŹeDiu

poszczególnycir płatności'

W ocltriesieniu do sektola bydła ikrórv należy mieć na uq,adze. że na przestlZeni ostatnich la|.

s,.czególnie w okresie 2005-2013 zachodziły bardzo si]ne zmiany sffukturalne \\' lych

sektorach charaktelyzujące się:

a) szybkin spadkiern liczby stad o ok 27% - obecniejest ich ok.430 tys.

b) szczegóinie szybkim spadkiem liczby slad najmniejszych z 1.l0 zwierzętan]l

(ok.661 tys. w 2005 r. i'1001)s. w 2013 r.),

c) prfyrostem liczby s1ad duż)łh. z ponad 30 sz1. Zwierząt (ok. ]7 tys' w 2005 r'

iok.50 tys. w 20i3 r.),

d) uksz1ałto\Ą,aniem granicznej.,łielkości stada. poniżej której obserwowano spadek

liczby stad .iest to wielkość ]5- 30 szt' Zv'ierząt.

r Rozpol'ządzenie delegowane Kolrrisji (UE) Dr ó39,014 z dnia lI marca 20l'l r. w spm\\ie ufupehienia

rozporządzenia Parlamentu Europejski€go iRady (UE) nr Ij07/20lj ustanawiającego przeplsy dot}czące
płanlości trezpośrednich dla Iolników na pod'kwie Systemó\| wsparcia w ramaclr q,spólnej politykiro]ne] oraz

zmiany 7alącznika X do lego rozporządfenia l.Du ' Urz' UE L 18l z 20.06'2014 r.. str, I)



e) tendencją do regionalne,j koncentracji produkcji w wJDiku ograniczenia całkowitej
]iczby stad W legionach o malych gospodarst\Ąach i wzloste]n liczebności duźych stad
w |iektóIych regionach.

Proces ten prowadzi do negatyu'r]ych konsekwencji społecznych. ponie\łaż oclsetek
gospodarstw posiadających bydło jcst najniższy i silnie maleje w gruple gospodalstw
najnlnie,jszych. klóre mają najrt'iększe zasoby siły roboczej'

Tendencje do koncentracji są takŻ- niekorz),stn1e z punktu widzenia ŚIodowiskowego.
w latach 2005-20]3 wzEstał udział gospodarstw nieposiadających bydła z 607o d'o
ok' 10%o. ChociaŻ udział TUZ w gospo<1arstwach bef bydła jest dość stabilny' śre(lnjo w kraju
(około 38%). to wykazuje silne zróżnicowanje regionalne (od 25yo - 30% w regionach'
w których koncentlu.je się chów t'l dła. do az 55% - 60% w legioDach z na,1iższyfi
pogłowrem). Jednocześnie observ,ouan) jest \zlost obsady zwierząl w Clużych
gospodarstwach - w stadach porł.r,zej 30 sztuk jest on prawie d\Ąukotnje wyŹszy
w porównaniu do stad do 30s71uk (zarówno w odniesieniu do powlerzcln! TUz'
jak i całko\ł'itej powierzchni UR)'

Biorąc pod u\ł'agę po\łyzsze. uzasadnione było przygotowanie dorlatkowego wspalcla dla
stad małych iśrednich' pozwalające!]o na łagodzenie silnej presji do koncentlacli plodukcji.
wspalcie takie dla pielwszych 30 s7luk w gospodarstwie rrie będzie prowadztło do wzrostll
produkcji u'skali kraju, natomiast ]ędzie mjało korzyslne skutki społeczne' gospodarcze
iśrodowiskort,e.

W odnięsieniu do szacowanęj rvyso|.Jści sta\\.ki platności nalezy podlceśJić. że choć ulegla
ona flr,rnleJs7enju w stosu]rku do pil]nvotnie p]anowanej. to jednak ogólna kwota rvspalcia
])1Ż'e7'Daczoia na lcalizację obu pła1l)l)ści znrieniła się \\ niewie]kim stopDiu (z 325 ]n]n culo
w pierwotnlm projekcie do 323,7 mln euro w dokumencie noty.fikowanlmr Komisji
Eutopejskiej). Wysokość stawki żos1ała oszaco\Ą'ana na podstawie dan)'ch ARiMR
dotyczących liczby zwierząt z danego przedziału wiekowego. tj' do 24 miesięcy \Ą.przypadku
bydła oraz poq'yżej 2.:l nriesię.} \Ą. przypadku krórt' NaleŹy jednak poclheślić.
Źe na kolejnych etapach plac nad rvotozenleIn nowego svstemu p}alności bezpośrednich
wal.unki prfvznawania wsparcia mogą Zostać doprecyzorvane. równiez \Ą' sposób'
któly \\,płynie na Znniejszenie lic;lby kwalifikującycl] się zu,'ierfąt. W takiI11 przypadku
faktyczna stavka płatności będzie uf'fsua od szacowanej'



Należy także zauwa;łć, ie \Ą,plowadzone zmiany W projekcie systenu płatności

bezpośredniclr \ł. lahch 20l5-2020 nie wpłyrręły w istotny sposób na zmianę ogójnej kwoty

rvsparcia kierowar,rego do sektora prc,clukcji r'nięsa wołowego i mleka w kraju.

Ponadto należy podkreślió, że W pr].vpadku Polski możliu,e jest p|zeznaczenie na wspalcle

z\\ł]ązane 7 pr.odukcją do 1370 roc,ll)ego pułapu kajowego' Dodatkowo, w celu wspalcla

produkcji loślin \rysokobiałkowych. podana wielkość plocentowa może Zostać zwiększona

odwa punkty procentowe (do l5%)' Ze względu na konieczlość przestrzegania

rniędzynarodow1,ch zobowiązań Ulii Europejskiej. środki tinansowe ptzeznaczone ia

wsparcie związaDe z prodrrkcją nie n'logą przekaczać określonych dla każdego Państwa

putapow.

Na|eŻy zaznaczyć. ze Polska w pełrri skorzysta z możliwoścj pfzeznaczenia 157Ó kopeńy

krajowej na płatności związane :l produkcją co oz|1acza' że na wsparcie sektolowe

przęzlaczone zostanie ponad 500 rllLn euro rocznie' Płatności z\Niązane z prodrrkcją będą

stosowar]e w 12 sektorach produkcji rolnej _ poza sęktorcm bydła i krów. równieź

wsektorzeburakówcukrowych'owiec'kóz'owocównriękkich(1ruskawkiimaliny).

chn,rielu. roślin w1sokobiałkow1,ch' ziemniaków skrobiowych' pomidorów' lnu i konopi

\\,]óknistych' Na płahość \ł sektorac]] bydła i klów w]korzystane będzie ponad 323 mln euro

r.ocznie. co stanowi około 6470 wsu}stkich środkó\Ą. plzeznaczon)'ch na płatności z\\,iaŹane

z produkcją szaco\Ą,aDa s1a\łka pła1ności do bydła i ków rt1nosi 70 euro/szt. Rfeczlłista

stawka będzie wJr,]jkien1 podzieIenia ustalolej kwoty środków plzeznaczonych I)a tL' \\spalcie

przez lic7'bę zwierzą1 zadeklarowan'".c h i krł,alitikujących się do wsparcia w danym roku'

NaleŹy jcdnocześnie poinfo no\ł,ać. ze rt dniu ]1 lipca 2014 r- przekazana została Komisii

I]uropejskiej not)likacja dot].cząca 1,|anowanych plzez Polskę do wdrożenia rv latach 2015-

2o2o instrulne[tów wspalcia \.' ramach syslemu płatności bezpośrednich.

Zgodn|e z plzekazaną infolmacjq płalność do bydła będzie prz.vsługirł,ała rolnikonr

posiadając1,n co najnrniej 3 sztuki nrłodego b'vdła w wieku do 24 miesięcy. do \Ąszystkich

zwierząt od l.szej do 30-tej sftu|!, wsparcie będzie przysługiwać maksymahie 2 razy

w ciągu życja zwie].zęcia (pż'Ykłado'.'/o' \^ wieku 6-8 miesięcy i 12-24 miesiące). Płatnością

będzie objęte b"rdło. niezależnie o.J płci. spełniające wynogi w zakrcsie identyfikacji

i rejestracjj 7-wierząt. Płatność lealizo\:\ana będzie na terenie całego kraju'

Płatność do krów będzie przysługirt,ilła rolnikom posiadającym co najmniej 3 krort1 rv wieku

od 24 nliesięcy' do klórł. od J.szej do 30- tej sztuki' Płatnością będą objęte krou'1 spełniające



W]Ąnogi w zakesie identyfikacji i rejestracji zwierząt, niefaieżnie od kieruŃu uz),,tkowanla. -
Płatność rea]izowana będzie na tereDie całego kaju'
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