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Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia
związanego z produkcją
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją obejmuje szereg rocznych płatności i jest przyznawane
w granicach określonych limitów ilościowych oraz oparte na ustalonych powierzchniach lub na ustalonej
liczbie zwierząt.
Głównym celem tej płatności jest wsparcie sektorów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze,
środowiskowe lub społeczne oraz znajdują się w trudnej sytuacji.
Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją przysługują rolnikom, którzy
spełnią minimalne wymagania oraz kryteria rolnika aktywnego zawodowo.
Od roku 2017 wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności związanych do zwierząt, roślin
wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych. Wprowadzono uproszczenie procedury
ubiegania się o wsparcie związane z produkcją (tzw. system bezwnioskowy).
Istnieje możliwość przyznania płatności do zwierząt, płatności do uprawy buraków cukrowych,
ziemniaków skrobiowych, pomidorów oraz konopi włóknistych rolnikowi, w przypadku gdy zwierzę lub
grunt są przedmiotem współposiadania (w tym w posiadaniu małżonka).
Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych, powierzchni uprawy pomidorów, powierzchni
uprawy ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi również w przypadku, gdy umowę
na uprawę buraków cukrowych, uprawę pomidorów, uprawę ziemniaków skrobiowych zawarł:



małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw
ziemniaków skrobiowych, pomidorów lub buraków cukrowych albo



co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tych
płatności.

W roku 2017 wsparciem zostaną objęte następujące sektory, w ramach których przewiduje się
następujące kryteria udzielania wsparcia:

PŁATNOŚCI ZWIĄZANE DO POWIERZCHNI UPRAW
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH
Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:


zawarł umowę dostawy, o której mowa w pkt 5 w sekcji A w części II załącznika II do
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik
jest zobowiązany uprawiać buraki cukrowe, lub
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zawarł umowę dostawy z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub uznaną
organizacją producentów, której jest członkiem, lub uznanym zrzeszeniem organizacji
producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem.

Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi do
powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na
której rolnik, jego małżonek lub współposiadacz tych gruntów jest zobowiązany uprawiać te buraki,
określona w umowie dostawy.
W umowie rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu
określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub
zrzeszenie zobowiązała się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę
i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru.
Umowa lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego
pracownika Agencji albo producenta cukru albo grupę producentów albo organizację producentów albo
zrzeszenie organizacji producentów jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie tej
płatności.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH
Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:


zawarł umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której zobowiązuje się do wytworzenia
i dostarczenia podmiotowi (którego przedmiot działalności obejmuje wytworzenie 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



zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów
rolnych, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy
organizacja producentów, której jest członkiem.

W umowie 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.
Płatność przysługuje do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż
powierzchnia gruntów określona w umowie.
Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.
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Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez
podmiot, którego działalność obejmuje wytworzenie skrobi lub wyrobów skrobiowych, lub grupą
producentów rolnych, której jest członkiem, lub organizacją producentów rolnych, której jest członkiem,
lub zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest
członkiem.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY TRUSKAWEK
Płatność przysługuje do powierzchni uprawy truskawek, jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze
kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.
Nie jest wymagane zawarcie umowy.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY CHMIELU
Płatność przysługuje do powierzchni uprawy chmielu w rejonie:


lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki,
krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski,
opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki
z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim,
włodawski, zamojski i zwoleński,



wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz
w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski,
poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński,



dolnośląskim

obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski,

zawierciański.
Płatność może być przyznana do plantacji:


na których są uprawiane rośliny chmielu,



zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych,



obsadzonych z gęstością wynoszącą co najmniej 1 300 sadzonek na hektar.

Do powierzchni plantacji chmielu zalicza się:


pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki
- jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, znajdują się sadzonki chmielu,



pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach
rzędów roślin, jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m

pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej.
Nie jest wymagane zawarcie umowy.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
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PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA ZIARNO
Płatność przysługuje do powierzchni uprawy: łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi
zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego
i grochu siewnego łuskowego), jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność ta przysługuje również
w przypadku uprawy tych roślin w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż
wymienione. Nie ma określonej maksymalnej powierzchni uprawy, ale do pierwszych 75 ha stosowana
będzie wyższa stawka płatności.
Nie jest wymagane zawarcie umowy.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana, za obszar proekologiczny.
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH
Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych przysługuje do powierzchni uprawy: esparcety
siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny białoróżowej, koniczyny perskiej, koniczyny
krwistoczerwonej, lędźwianu, lucerny siewnej, lucerny mieszańcowej, lucerny chmielowej, nostrzyka
białego, seradeli uprawnej oraz wyki kosmatej i wyki siewnej, jeżeli rośliny te nie zostały wprowadzone
do gleby jako świeża masa roślinna (zielony nawóz). Płatność przysługuje również w przypadku upraw
tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami
kwalifikującymi do płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno.
W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność przysługuje także do uprawy tych roślin z rośliną
podporową. Płatność przysługuje maksymalnie do powierzchni 75 ha.
Nie jest wymagane zawarcie umowy.
Minimalna powierzchnia działki rolnej - 0,1 ha.
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY POMIDORÓW
Płatność jest przyznawana rolnikowi, jeżeli:


zawarł umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia
i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców
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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


zawarł umowę z grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub grupą producentów
owoców i warzyw, której jest członkiem, lub organizacją producentów, której jest członkiem, lub
zrzeszeniem organizacji producentów uznanych, do którego należy organizacja producentów,
której jest członkiem.

W umowie 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.
Płatność przysługuje do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów
określona w umowie.
Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.
Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć umowę lub jej kopię potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo grupę producentów
rolnych, której jest członkiem, lub grupę producentów owoców i warzyw, której jest członkiem, lub
organizacją producentów, której jest członkiem, lub zrzeszeniem organizacji producentów uznanych, do
której należy organizacja producentów, której jest członkiem.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY LNU
Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę lnu, na gruntach kwalifikujących się do
przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie jest wymagane zawarcie umowy.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH
Płatność przysługuje rolnikom, którzy prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących
się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przy zastosowaniu odmian zawierających w uprawie
polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny oraz uprawa jest
prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, wydanego przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na podstawie
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem.
Posiadanie zezwolenia na uprawę konopi nie jest wymagane od jednostek naukowych oraz Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów
zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych, co należy
potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku, oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku posiadania
zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.
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Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, może zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się
o przyznanie płatności do gruntów, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów.
Nie jest wymagane zawarcie umowy, natomiast do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć:
oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi (lub oświadczenie
w przypadku uprawy konopi włóknistych założonej z materiału matecznego pochodzącego od hodowcy
danej odmiany).
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

PŁATNOŚCI ZWIĄZANE DO ZWIERZĄT
Wszystkie zwierzęta deklarowane do płatności związanych z produkcją w okresie przetrzymywania
mogą być zastępowane bez utraty prawa do wypłaty pomocy lub wsparcia, chyba że rolnik wcześniej
został poinformowany przez ARiMR o niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku
o płatność lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie.
Płatności przysługują do zwierząt zastępujących, jeżeli:


spełniają one warunki, o których mowa w art. 16 ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego,



nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność
zastąpienia zwierzęcia rolnik:
o

objął w posiadanie zwierzęta zastępujące,

o

poinformował o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku kierownika
biura powiatowego ARiMR, na formularzu udostępnionym przez Agencję,



w odniesieniu do tych zwierząt
o

do dnia poinformowania kierownika BP Agencji o fakcie zastąpienia zwierzęcia
zgłoszonego we wniosku dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

o

najpóźniej od dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji o fakcie
zastąpienia zwierzęcia są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji zwierząt,
określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

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 zwierzęca i są spełnione
pozostałe warunki przyznania tej płatności.
W przypadku gdy zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanej do bydła lub płatności
związanej do krów są przedmiotem współposiadania, maksymalna liczba zwierząt określona w art. 16
ust. 3 i 4 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest liczbą zwierząt, do
których taka płatność może być przyznana łącznie wszystkim ich współposiadaczom.
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PŁATNOŚĆ DO BYDŁA
Płatność przysługuje do zwierząt gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju,
niezależnie od płci (samce lub samice) i kierunku produkcji, które:


w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekroczą
wieku 24 miesięcy,



będą w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej
płatności.

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których:


do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na
podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;



najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania
w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Minimalna liczba zwierząt będących w posiadaniu rolnika wynosi 3 sztuki w wieku do 24 miesięcy;
a płatność przyznawana będzie maksymalnie do 20 sztuk zwierząt. Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz oświadczenie współposiadacza
o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności do bydła, krów, owiec, kóz (jeśli dotyczy; obowiązek
złożenia oświadczenia nie dotyczy małżonków).
Płatność przysługuje do samic lub samców z gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek w dniu
15 maja 2017 r. nie przekracza 24 miesięcy. Płatność związana do bydła przysługuje do zwierząt,
urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.
PŁATNOŚĆ DO KRÓW
Płatność przysługuje do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, niezależnie
od kierunku produkcji:


których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności,
przekracza 24 miesiące,



będących w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej
płatności.

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których:


do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na
podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;



najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania
w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Minimalna liczba zwierząt będących w posiadaniu rolnika wynosi 3 sztuki w wieku powyżej 24 miesięcy;
a płatność przyznawana będzie maksymalnie do 20 sztuk zwierząt. Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności oraz oświadczenie współposiadacza
o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności do bydła, krów, owiec, kóz (jeśli dotyczy; obowiązek
złożenia oświadczenia nie dotyczy małżonków).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatność przysługuje do krów z gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek w dniu 15 maja 2017 r.
przekracza 24 miesiące.
PŁATNOŚĆ DO OWIEC
Płatność do owiec przysługuje rolnikowi:


który posiada co najmniej 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek
w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co
najmniej 12 miesięcy,



do zwierząt będących w posiadaniu rolnika od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku, w którym
został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których:


do dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń
wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;



najpóźniej od dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione
wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt.

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Dzięki wprowadzeniu systemu bezwnioskowego, rolnik we wniosku zaznacza jedynie, że ubiega się
o płatność do owiec bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Wszystkie
samice owiec spełniające kryterium płci i wieku w systemie IRZ są traktowane jako potencjalnie
kwalifikujące się do wsparcia. Natomiast, jeżeli w trakcie kontroli na miejscu stwierdzone zostanie, że
zwierzęta te są nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (IRZ), wówczas zwierzęta, co do których stwierdzono nieprawidłowości zostaną wykluczone
z płatności, co skutkować będzie nałożeniem kary administracyjnej (dodatkowe zmniejszenie kwoty
płatności a nawet odmową jej przyznania).
Do wniosku, rolnik dołącza oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są
przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu
identyfikacji i rejestracji zwierząt. Na oświadczeniu tym współposiadacz także wyraża zgodę na
ubieganie się o przyznanie płatności (obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy małżonków).
Płatność przysługuje do samic z gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek w dniu 15 maja
2017 r. wynosi co najmniej 12 miesięcy.
PŁATNOŚĆ DO KÓZ
Płatność do kóz przysługuje: rolnikowi, który posiada co najmniej 5 samic gatunku koza domowa (Capra
hircus):


których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności
wynosi co najmniej 12 miesięcy,



do zwierząt będących w posiadaniu rolnika, przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku
o przyznanie danej płatności.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Płatność przysługuje do zwierząt, w odniesieniu do których:


do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na
podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;



najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w
zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Analogicznie jak w przypadku płatności do owiec, od 2017 w przypadku ubiegania się o płatność do kóz
obowiązuje system bezwnioskowy. Do płatności kwalifikują się samice kóz potencjalnie spełniające
warunki kwalifikowalności. Jeżeli w trakcie kontroli na miejscu stwierdzone zostanie, że zwierzęta te są
nieprawidłowo zidentyfikowane lub zarejestrowane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ),
wówczas zwierzęta te zostaną wykluczone z płatności, co skutkować będzie nałożeniem kary
administracyjnej (zmniejszeniem kwoty płatności a nawet odmową jej przyznania).
Do wniosku, rolnik dołącza oświadczenie o numerze siedziby stada, w którym zwierzęta są
przetrzymywane, jeżeli jest inny niż numer siedziby stada wnioskodawcy zgłoszonej do systemu
identyfikacji i rejestracji zwierząt. Na oświadczeniu tym współposiadacz także wyraża zgodę na
ubieganie się o przyznanie płatności (obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy małżonków).
Płatność przysługuje do samic kóz z gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek w dniu 15 maja
2017 r. wynosi co najmniej 12 miesięcy.

