
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2022 Prezesa ARiMR z dnia 30 czerwca 2022 r.   

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu 

„Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń” 

 

A. Podstawy Prawne 

1. Podstawa prawna udzielania pomocy: 

a) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. 

przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach 

rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.3.2022, str. 4) – zwane dalej „rozporządzeniem 

Komisji (UE) 2022/467”; 

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie realizacji przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych  

z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek 

oraz producentów świń (Dz. U. poz. 879 i 1365) - zwane dalej „Rozporządzeniem 

Rady Ministrów”. 

2. Pozostałe akty prawne: 

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylające 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.) – zwane dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”; 

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. 

UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 str. 35) – 

zwane dalej „RODO”; 

c) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 203 i 219) – zwana dalej „ustawą z dnia 18 grudnia  

2003 r.”; 

d) Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1542); 

e) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421). 
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B. Informacje ogólne 

I. Skróty i definicje: 

• ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

• BP – biuro powiatowe ARiMR 

• EP – numer z ewidencji producentów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy  

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów 

• gospodarstwo - gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1421), tj. obiekty budowlane, przestrzenie wolne lub inne 

miejsca, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie, gdzie zwierzęta te są 

hodowane z zamiarem umieszczenia na rynku 

• IRZ – skomputeryzowana baza danych zwierząt gospodarskich prowadzona przez 

ARiMR zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021 r. poz. 1542) 

 

II. Przedmiot pomocy 

1. Pomoc finansowa w ramach przedmiotowego mechanizmu, zwana dalej „pomocą”, 

udzielana jest producentowi świń, który:  

1) jest producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.; 

2) w dniu 1 kwietnia 2022 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie; 

3) zgłosił do dnia 15 lipca 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń 

urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 

2022 r.; 

4) realizuje co najmniej jedno z działań wymienionych w załączniku do 

rozporządzenia Rady Ministrów.  

2. Wysokość pomocy wynosi 80 zł za każdą świnię urodzoną w gospodarstwie 

producenta świń w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., 

której oznakowanie producent ten zgłosił do ARiMR do dnia 15 lipca 2022 r. , jednak 

łączna kwota tej pomocy udzielonej producentowi świń nie może być większa niż 

160 000 zł. 

III. Warunki  udzielanie pomocy 

1. Wniosek o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc 

dostosowawcza dla producentów świń”, zwany dalej „wnioskiem”, należy złożyć do 

biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 

siedzibę producenta świń na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 

Agencji. 

2. Wniosek można złożyć: 

1) bezpośrednio w kancelarii właściwego BP osobiście lub przez upoważnioną na 

podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę, lub  

2) przesyłką, za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (tj. Poczty 
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Polskiej), bądź operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, bądź firmy 

kurierskiej, nadaną na adres właściwego BP.  

Adresy biur powiatowych ARiMR znajdują się na stronie internetowej 

administrowanej przez ARiMR. 

3.  Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.  

4.  Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura 

powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta świń.  

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 

wniosek:  

a) został złożony bezpośrednio w kancelarii BP, lub  

b) dostarczono za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (tj. Poczty 

Polskiej), bądź operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony lub firmy 

kurierskiej, o ile przesyłka wpłynęła do BP najpóźniej w dniu 15 lipca 2022 r. 

5. W przypadku złożenia wniosku (tj. wpływu wniosku do biura powiatowego Agencji 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń) po 

dniu 15 lipca 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy. 

6. Producent świń może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować 

wszystkie świnie urodzone w jego gospodarstwie w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

do dnia 30 czerwca 2022 r., do których producent zamierza ubiegać się o pomoc, 

jednak nie więcej niż 2 000 sztuk. 

W składanym wniosku należy uwzględnić świnie urodzone w ww. okresie we 

wszystkich siedzibach stad producenta, zgłoszonych do systemu IRZ ARIMR zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt. 

Pomocą zostaną objęte jedynie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

do dnia 30 czerwca 2022 r., oznakowane i zgłoszone do 15.07.2022 r. do systemu IRZ 

ARiMR, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, jednakże maksymalna liczba urodzonych świń, do 

których może zostać przyznana pomoc wynosi 2000 szt. 

7. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez tego samego producenta 

świń rozpatrzeniu podlega wyłącznie pierwszy wniosek złożony przez tego 

producenta, przy czym o kolejności wniosków decyduje data wpływu wniosku do 

właściwego BP. 

8.  Pomoc przysługuje producentom świń, którzy angażują się w co najmniej jedno  

z działań wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów. 

Realizację przedmiotowych działań producent świń deklaruje w załączniku nr 1 do 

Wniosku o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc 

dostosowawcza dla producentów świń”.  

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających realizację 

wszystkich działań deklarowanych w załączniku nr 1 do Wniosku o udzielenie 

pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla 

producentów świń”.  

9. Pomoc przyznaje się producentowi świń, który spełnił wszystkie warunki do 

uzyskania pomocy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz rozporządzeniu 
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delegowanym Komisji (UE) 2022/467, w drodze decyzji administracyjnej wydanej 

przez kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę producenta świń.  

Jeżeli wyniki kontroli administracyjnych i/lub kontroli na miejscu nie potwierdzą 

uprawnień wnioskodawcy do uzyskania pomocy, kierownik BP ARiMR w drodze 

decyzji odmawia udzielenia pomocy. 

10. Środki z tytułu pomocy ARiMR wypłaca w terminie określonym w rozporządzeniu 

Komisji (UE) 2022/467, tj. przed dniem 30 września 2022 r.  

11. Pomoc wypłacana jest na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności. 

12. Podmioty uczestniczące w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla 

producentów świń” zobowiązane są poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom 

sprawdzającym przeprowadzanym przez upoważnione instytucje, w celu 

potwierdzenia uprawnień beneficjenta do uzyskania pomocy a także oceny należytego 

przestrzegania zasad realizacji mechanizmu oraz przepisów krajowych i UE. 

13. W przypadku ustalenia, że kwota pomocy w całości lub części została producentowi 

świń nienależnie wypłacona, zobowiązany jest on do zwrotu nienależnie pobranej 

kwoty pomocy zgodnie z art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 

809/2014, po uprzednim doręczeniu wezwania ARiMR wskazującym termin oraz 

numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić środki finansowe. 

14. Producenci świń zobowiązani są do przechowywania wszelkiej dokumentacji 

związanej z udziałem w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla 

producentów świń” przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po 

roku, w którym wypłacona została pomoc. 

 

 

IV. Instrukcja sporządzania wniosku 

1. Wniosek składany jest wyłącznie na formularzu udostępnionym przez ARiMR na 

stronie internetowej oraz dostępnym w Centrali, biurach powiatowych i oddziałach 

regionalnych ARiMR.  

Do wniosku należy dołączyć załączniki i wyszczególnić je 

w sekcji V Informacja o załącznikach. 

2. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: 

- wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku dotyczące producenta 

świń oraz wnioskowanej pomocy, 

- składany w wersji papierowej wniosek został własnoręcznie podpisany przez 

producenta świń albo osoby uprawnione do jego reprezentowania albo przez jego 

pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu w sposób czytelny (dopuszczalne 

jest złożenie parafki wraz z pieczątką imienną) oraz opatrzony pieczęcią firmy  

(o ile posiada); 

Złożenie niekompletnego wniosku (bez wymaganych załączników) bądź złożenie 

wniosku bez wypełnienia wszystkich wymaganych pól, może skutkować 

wydłużeniem czasu na rozpatrywanie wniosku. Złożenie niekompletnego wniosku 

powoduje konieczność wezwania do uzupełnienia braków bądź złożenia wyjaśnień, 
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czego konsekwencją jest wydłużenie czasu na wydanie rozstrzygnięcia 

administracyjnego. 

3. W momencie składania wniosku producent świń zobowiązany jest posiadać nadany 

numer EP lub też wystąpić o jego nadanie do biura powiatowego ARiMR, 

właściwego terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę najpóźniej 

w dniu złożenia wniosku. Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi, jakie 

zostały podane we Wniosku o wpis do ewidencji producentów (EP). W przypadku, 

gdy dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc są inne niż dane w EP, 

wnioskodawca powinien niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego 

biura powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych będzie powodował konieczność 

składania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach odmowę przyznania pomocy  

w ramach niniejszego mechanizmu. 

4. Prawdziwość przedstawionych danych zawartych w składanych we wniosku 

oświadczeniach oraz w innych dokumentach dostarczanych wraz z formularzem 

wniosku może zostać zweryfikowana przez ARiMR oraz inne organy kontroli  

z terytorium RP oraz KE.  

5. Weryfikację zgodności z przepisami unijnymi i krajowymi przeprowadza ARiMR. 

Uczestnicy mechanizmu zobowiązani są zapewnić dostęp ww. organom do swoich 

zasobów, w celu potwierdzenia spełnienia przez nich wymagań określonych w ww. 

przepisach prawa. 

6. Powyższe warunki będą obowiązywać do odwołania, chyba że postanowi się inaczej, 

z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych w prawodawstwie UE lub krajowym. 

7. W przypadku składania uzupełnień, poprawnych/poprawionych dokumentów lub 

wyjaśnień: 

− osobiście lub przez osobę upoważnioną, o terminowości ich złożenia decyduje 

data złożenia dokumentów w biurze powiatowym ARiMR, 

− za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego, o terminowości ich 

złożenia decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Zalecane jest, aby 

wysyłka dokonywana była przesyłką rejestrowaną (list polecony, paczka 

pocztowa) z uwagi na możliwość potwierdzenia daty nadania przesyłki, 

− w przypadku złożenia dokumentów za pomocą innego operatora pocztowego lub 

poczty kurierskiej o terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu 

dokumentów do ARiMR. 

8. We wniosku występują następujące rodzaje sekcji/pól: 

[SEKCJA/POLE OBOWIĄZKOWE] - pozycje obowiązkowe do wypełnienia 

przez producenta świń poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie 

odpowiedniego pola; 

[POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] - pole wypełniane przez pracownika 

ARiMR; 

[SEKCJA/POLE OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY] - pozycje obowiązkowe 

o ile dotyczą producenta świń. 

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO, w tym 

realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO wobec 

wszystkich osób, których dane pozyskiwać będzie pośrednio lub bezpośrednio w 

związku z udziałem w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla 

producentów świń”. 
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW WNIOSKU 

Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR/pieczęć/ [POLE WYPEŁNIA 

PRACOWNIK ARiMR] 

Znak sprawy - [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] 

Numer wniosku/dokumentu - [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] 

Data przyjęcia i podpis - [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK ARiMR] 

 

I. CEL ZŁOŻENIA [SEKCJA OBOWIĄZKOWA]: 

Wstawić „X" w ten kwadrat, który określa cel, w jakim składa się formularz, tzn. w pole  

o treści:  

wniosek - jeśli producent świń ubiega się o przyznanie pomocy, 

korekta wniosku - jeśli producent świń na wezwanie ARiMR składa korektę do wcześniej 

złożonego wniosku, 

zmiana wniosku - jeśli dane w złożonym wcześniej wniosku uległy zmianie oraz gdy 

producent świń wykrył błąd i chce go poprawić, 

wycofanie wniosku - jeśli producent świń chce wycofać złożony wniosek o udzielenie 

pomocy. 

 

II. DANE PRODUCENTA ŚWIŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE POMOCY 

 [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

1. NUMER IDENTYFIKACYJNY [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Dla podmiotów posiadających wpis w ewidencji producentów, zgodnie z ustawą z dnia  

18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, ze zm.), 

w polu 1 należy wpisać numer identyfikacyjny producenta nadany zgodnie z ww. ustawą 

przez właściwe ze względu na siedzibę beneficjenta Biuro Powiatowe ARiMR. 

Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi, jakie zostały podane we wniosku o wpis do 

ewidencji producentów (EP). W przypadku, gdy dane dotyczące beneficjenta są inne niż dane 

w EP, beneficjent powinien niezwłocznie zgłosić aktualizację danych do właściwego Biura 

Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych będzie powodował konieczność składania 

wyjaśnień. 

2. FORMA PRAWNO-ORGANIZACYJNA PRODUCENTA ŚWIŃ  
[SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Znakiem „X” należy zaznaczyć jedną z pozycji określających formę prawno-organizacyjną 

producenta świń. 

3. DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUCENTA ŚWIŃ [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

W zależności od statusu prawnego uczestnika mechanizmu należy wypełnić odpowiednie 

pola, zgodnie ze stanem faktycznym. 

3.1 NAZWISKO/NAZWA [POLE OBOWIĄZKOWE] pozycja wymagana dla wszystkich 

uczestników mechanizmu. 

W przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 

prawnej/spółki cywilnej  w polu 3.1 należy wpisać pełną, oficjalną nazwę, jaka została 

podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu rejestrowego. Należy zwrócić uwagę na 

wpisanie występujących w nazwie myślników, cudzysłowów, znaków specjalnych. 

W przypadku osób fizycznych, w polu 3.1 należy wpisać wyłącznie nazwisko (jeżeli osoba 
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fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, nie należy wpisywać nazwy firmy, pod którą 

osoba fizyczna prowadzi tę działalność). 

 

3.2 IMIĘ [POLE OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY]  

Pole wymagane dla producenta świń będącego osobą fizyczną. 

3.3 PESEL [POLE OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY] 

Producent świń będący osobą fizyczną wpisuje numer PESEL.  

3.4 NIP [POLE OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY] 

Numer NIP wpisują obowiązkowo wszyscy uczestnicy mechanizmu, którym numer ten został 

nadany. Należy wpisać numer NIP w poprawnym formacie (wymagana ilość znaków 

liczbowych). 

Pole nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). 

3.5 REGON [POLE NIEOBOWIĄZKOWE] 

Numer REGON wpisują dobrowolnie wszyscy uczestnicy mechanizmu, którym numer ten 

został nadany.  

3.6 NUMER W KRS [POLE OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY] 

Numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisują uczestnicy mechanizmu, którzy 

posiadają ten numer.  

Należy wpisać numer w KRS w poprawnym formacie (wymagana ilość znaków liczbowych). 

3.7 Kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 

[POLE OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY] 

Pole wypełniają wnioskodawcy będący osobami fizycznymi nieposiadającymi numeru 

PESEL.  
 

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES ALBO SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA 

ŚWIŃ [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

W zależności od formy prawno – organizacyjnej producenta świń należy wpisać:  

- w przypadku osób fizycznych  - miejsce zamieszkania i adres 

- w pozostałych przypadkach – adres siedziby producenta świń (zgodnie z dokumentami 

rejestrowymi) 

Pola  4.11 Telefon  stacjonarny / komórkowy oraz 4.12 E-mail są to pola nieobowiązkowe, 

jednakże ich podanie umożliwi szybki kontakt biura powiatowego z Wnioskodawcą,  

np. w przypadku konieczności ewentualnego uzupełnienia danych we wniosku bądź złożenia 

dodatkowych wyjaśnień. 

Numer telefonu stacjonarnego należy podać wraz z numerem kierunkowym. 

    

5. DANE PEŁNOMOCNIKA PRODUCENTA ŚWIŃ [SEKCJA OBOWIĄZKOWA  

O ILE DOTYCZY] 

W sprawach związanych z uzyskaniem pomocy, w imieniu producenta świń może 

występować pełnomocnik, któremu producent udzielił stosownego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści,  

w sposób niebudzący wątpliwości, rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest 

umocowany. Oryginał pełnomocnictwa należy załączyć do wniosku i odnotować ten fakt  
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w sekcji V INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH. 

Dane pełnomocnika wpisane w niniejszej sekcji powinny być zgodne z załączonym do 

wniosku pełnomocnictwem. 

6. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI JEST INNY NIŻ W PKT 4 LUB 

WSKAZANO PEŁNOMOCNIKA) [SEKCJA OBOWIĄZKOWA O ILE DOTYCZY] 

Należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/ 

adres siedziby producenta świń albo producent świń ustanowił pełnomocnika. W przeciwnym 

razie w polach sekcji Adres do korespondencji należy pozostawić niewypełnione. 

Pola  6.11 Telefon  stacjonarny / komórkowy oraz 6.12 E-mail są to pola nieobowiązkowe, 

jednakże ich podanie umożliwi szybki kontakt biura powiatowego z Wnioskodawcą lub 

pełnomocnikiem, np. w przypadku konieczności ewentualnego uzupełnienia danych we 

wniosku bądź złożenia dodatkowych wyjaśnień. 
Numer telefonu stacjonarnego należy podać wraz z numerem kierunkowym. 

Wszelka korespondencja związana z realizacją mechanizmu będzie przesyłana wyłącznie na 

wskazany we wniosku adres do korespondencji. Jeżeli producent świń ustanowił 

pełnomocnika, w sekcji tej należy wpisać adres pełnomocnika.  

W przypadku, gdy producent świń wpisał w sekcji 5 dane pełnomocnika, ale nie dołączył 

ważnego i poprawnego pełnomocnictwa, korespondencja będzie wysyłana tylko na adres 

podany w sekcji 4. 

III. OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SWIŃ DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ 

OZNAKOWANIA ŚWIŃ URODZONYCH W GOSPODARSTWIE ORAZ 

WNIOSKOWANEJ POMOCY [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Należy zapoznać się z oświadczeniami zawartymi w niniejszej sekcji i w polu w ppkt 1 

wskazać liczbę świń urodzonych w gospodarstwie w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 

dnia 30 czerwca 2022 r. których oznakowanie zostało zgłoszone do ARiMR do dnia 15 lipca 

2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  

i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021 r. poz. 1542), do których producent świń wnioskuję  

o udzielenie pomocy. 

Składając podpis w sekcji XI, wnioskodawca potwierdza prawdziwość złożonych w niniejszej 

sekcji oświadczeń 

IV. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA PRODUCENTA ŚWIŃ 

Należy zapoznać się z oświadczeniami zawartymi w niniejszej sekcji. 

Składając podpis w sekcji XI, wnioskodawca potwierdza , że zapoznał się z ich treścią. 

 

V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

W sekcji V Informacja o załącznikach w punkcie A, należy wyszczególnić załączone 

dokumenty do wniosku. 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dotyczy wnioskodawcy, osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz 

pełnomocnika wnioskodawcy) 
 

Należy zapoznać się z treścią informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

W tej sekcji znajdują się niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z art. 13 RODO. 
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VII. ZGODA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgoda wymagana w przypadku, gdy Wnioskodawca podał we wniosku dane oznaczone jako 

„dane nieobowiązkowe".  

Po zapoznaniu się z treścią zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych, 

wnioskodawca będący osobą fizyczną/pełnomocnik składa czytelny podpis (dopuszcza się 

złożenie parafki wraz z pieczątką imienną), udzielając tym samym ARiMR zgody na 

wymienione w treści czynności, oraz wpisuje datę i miejsce podpisania przedmiotowej zgody. 

 

VIII.  ZGODA PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgoda wymagana w przypadku, gdy Wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, który podał we 

wniosku dane oznaczone jako „dane nieobowiązkowe".  

Po zapoznaniu się z treścią zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych, pełnomocnik 

składa czytelny podpis (dopuszcza się złożenie parafki wraz z pieczątką imienną), udzielając 

tym samym ARiMR zgody na wymienione w treści czynności, oraz wpisuje datę i miejsce 

podpisania przedmiotowej zgody. 

 

IX. OŚWIADCZENIE WOBEC ARiMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU 

INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH 

 

W sekcji IX  Wnioskodawca/pełnomocnik składa  czytelny podpis (dopuszcza się złożenie 

parafki wraz z pieczątką imienną), oświadczając tym samym, że wypełnił obowiązki 

informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

zostały pozyskane przez wnioskodawcę w związku z ubieganiem się o pomoc w  ramach 

mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”. 

 

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane 

przez Wnioskodawcę  

 

Klauzulą określoną w sekcji X Wnioskodawca powinien posłużyć się w celu wypełnienia 

obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych, których dane osobowe 

wnioskodawca pozyskał i przekaże do ARiMR. 
 

XI. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 

 
Producent świń lub osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania 

producenta świń lub pełnomocnik producenta świń składa czytelny podpis (dopuszcza się 

złożenie parafki wraz z pieczątką imienną) oraz wpisuje datę i miejsce wypełnienia wniosku, 

potwierdzając tym samym prawdziwość danych podanych we wniosku oraz złożonych w 

sekcji III i IV oświadczeń, a także zapoznanie się z informacjami w sekcji VI. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU - DZIAŁANIA PROŚRODOWISKOWE 

REALIZOWANE PRZEZ PRODUCENTA ŚWIŃ – [DOKUMENT OBOWIĄZKOWY] 

W załączniku nr 1 do wniosku należy wskazać wszystkie działania prośrodowiskowe 

realizowane przez producenta świń w gospodarstwie oraz załączyć dokumenty, które to 

potwierdzają. 

Wskazania realizowanych w gospodarstwie działań należy dokonać poprzez wstawienie 

znaku „X” w polu przypisanym  do działania 

W stosownych przypadkach w wymaganych polach należy opisać realizowane w 

gospodarstwie działanie oraz wskazać dokumenty, które to potwierdzają i zostały załączone 

do wniosku. 

 

W przypadku działań, które wymagają szerszego opisu, należy wykorzystać pole uwagi na 

ostatniej stronie załącznika. 

Należy uzupełnić pole: „Miejscowość i data” oraz dokument podpisać. 


