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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY Z TYTUŁU 
ZAPRZESTANIA PRODUKCJI WIEPRZOWINY POSIADACZOM ŚWIŃ 
UTRZYMUJĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 50 ŚWIŃ 

Informacje wstępne 
 
Pomoc finansową w ramach mechanizmu „Ustanowienie środka nadzwyczajnego z tytułu 
zaprzestania produkcji wieprzowiny dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 świń” 
przyznaje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r.  
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań 
związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy 
posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2272), 
nazywanego dalej Rozporządzeniem RM, oraz Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy 
gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych 
obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych 
wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.09.2017, str. 1), 
zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/1536”. 
Zgodnie z Rozporządzeniem RM pomoc może być przyznana producentowi świń, któremu 
powiatowy lekarz weterynarii (PLW) wydał decyzję administracyjną nakazującą zabicie lub 
ubój świń oraz zaprzestanie produkcji wieprzowiny (tj. zakazującą utrzymywania świń),  
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, o której mowa w art. 48 b ust.1 pkt. 2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, po spełnieniu następujących warunków: 
 w dniu wydania decyzji PLW jego gospodarstwo/siedziba stada znajdowała się na jednym 

z obszarów objętych środkami ochronnymi wprowadzonymi w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń, wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 
2014/709/UE, zmienionej decyzją wykonawczą Komisji 2017/1481/UE,   

 utrzymywał średnio nie więcej niż 50 świń w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r., zwanego dalej „okresem referencyjnym” i przynajmniej jedno takie zwierzę  
w czasie wizyty kontrolnej, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej 
zaprzestanie produkcji wieprzowiny, 

 świnie opuściły gospodarstwo w terminie wskazanym w decyzji PLW, jednak nie później 
niż w ciągu 120 dni od daty jej wydania, 

 nie skorzystał z tytułu tej samej straty dochodu lub z tytułu tych samych zwierząt z pomocy 
państwa, ubezpieczenia, lub pomocy finansowanej w ramach wkładu finansowego Unii, 
 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014. 
 

Średnią liczbę zwierząt, o której mowa w art. 1 ust.1 lit b rozporządzenia 2017/1536, tj. średnią 
liczbę świń utrzymywanych przez posiadacza świń w okresie referencyjnym we wszystkich 
posiadanych siedzibach, ustala się: 
   a)   jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez posiadacza świń we wszystkich 
posiadanych siedzibach, w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu referencyjnego i liczby 12; 

b) na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib 
stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), zwanym dalej „rejestrem zwierząt 
gospodarskich” - według zgłoszeń dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r. 



 2

Średnią liczbę zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, tj. średnią 
liczbę świń utrzymywanych w okresie referencyjnym przez posiadacza świń w siedzibie stada, 
w odniesieniu do której wnioskodawca ubiega się o pomoc, ustala się: 
a) jako iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu 
każdego miesiąca okresu referencyjnego w siedzibie stada, której dotyczy decyzja 
administracyjna nakazująca zabicie lub ubój świń oraz zakazująca utrzymywania świń  
w gospodarstwie, wydana na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt, i liczby 12; 
b) na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich – według zgłoszeń 
dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r. 
 
W przypadku, gdy średnia liczba zwierząt określona w sposób, o którym mowa powyżej, jest: 
1)  mniejsza niż 1 – ustala się, że średnia liczba zwierząt, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. b 

oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, wynosi 1; 
2)  większa niż 1 – liczbę zwierząt ustala się po zaokrągleniu do pełnych sztuk.  

Liczbę kwalifikujących się zwierząt, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, 
tj. liczbę świń (w podziale na liczbę prosiąt do 20 kg oraz liczbę innych świń) na podstawie 
której naliczana będzie pomoc w odniesieniu do siedziby stada, której dotyczy decyzja PLW 
stanowi: 

a) w przypadku prosiąt do 20 kg - średnia liczba prosiąt do 20 kg utrzymywanych w okresie 
referencyjnym w siedzibie stada, której dotyczy decyzja PLW, 
b) w przypadku innych świń –  różnica między średnią liczbą świń utrzymywanych w okresie 
referencyjnym przez posiadacza świń w siedzibie stada, w odniesieniu do której 
wnioskodawca ubiega się o pomoc a średnią liczbą prosiąt do 20 kg, o której mowa w ww. 
ppkt a.  

 
Średnią liczbę prosiąt do 20 kg, utrzymywanych w okresie referencyjnym w siedzibie 

stada, której dotyczy decyzja PLW , ustala się jako iloraz sumy liczby prosiąt do 20 kg 
utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego miesiąca okresu 
referencyjnego, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja PLW, i liczby 12, po zaokrągleniu do 
pełnych sztuk. 

Liczbę prosiąt do 20 kg utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu każdego 
miesiąca okresu referencyjnego, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja PLW, ustala się na 
podstawie liczby świń urodzonych w tej siedzibie w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 
czerwca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich – według zgłoszeń 
dokonanych do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Ustalając liczbę prosiąt do 20 kg, utrzymywanych przez posiadacza świń w ostatnim dniu 
każdego miesiąca okresu referencyjnego, w siedzibie stada, której dotyczy decyzja PLW, 
przyjmuje się, że świnie urodzone w tej siedzibie stada należy uwzględnić jako prosięta do 20 
kg w ostatnim dniu miesiąca, w którym świnie te urodziły się, z uwzględnieniem padnięć tych 
świń w tym miesiącu, wynikających z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 
Rozporządzenia. 

W przypadku śmierci posiadacza świń albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia, 
w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, do ustalania średniej liczby świń w 
odniesieniu do spadkobiercy albo innego następcy prawnego, wlicza się świnie utrzymywane 
w gospodarstwie przez zmarłego posiadacza świń albo poprzednika prawnego, przez część 
okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2017/1536, 
przypadającą przed śmiercią posiadacza świń albo przed wystąpieniem innego zdarzenia 
prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 
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Świnie utrzymywane w gospodarstwie przez zmarłego posiadacza świń albo poprzednika 
prawnego wlicza się do ustalania średniej liczby świń w odniesieniu wyłącznie do jednego 
spadkobiercy albo innego następcy prawnego, który ubiega się o przyznanie pomocy, co do 
którego pozostali współspadkobiercy albo następcy prawni wyrazili pisemną zgodę. 
 
 
 
Wnioski o udzielenie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę posiadacza świń ubiegającego 
się o pomoc.  
Informacja o naborze wniosków oraz termin składania wniosków ogłaszane są na stronie 
internetowej Agencji oraz w siedzibie Agencji, oddziałach regionalnych i biurach 
powiatowych Agencji. 

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym przez Agencję, w terminie 150 dni  
od dnia wydania decyzji PLW nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej  
ich utrzymywania w gospodarstwie, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r., chyba 
że wcześniej zostanie osiągnięty limit liczby prosiąt do 20 kg oraz limit liczby innych świń, 
 o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536. 

Maksymalna liczba świń, do których w ramach mechanizmu może zostać udzielona pomoc, 
wynosi: 

a) w przypadku prosiąt o masie do 20 kg – 10 000 szt. 
b) w przypadku innych świń – 171 654 szt. 

Prezes Agencji poda niezwłocznie na stronie internetowej Agencji informację  
o osiągnięciu limitu liczby prosiąt do 20 kg lub limitu liczby innych świń.  
 

Pomoc finansowa przyznawana za sztukę zwierzęcia, przeliczona na złote, wynosi: 
1)  190 zł – w przypadku prosiąt o masie do 20 kg; 
2)  300 zł – w przypadku innych świń. 
 
Producent świń  zobowiązany jest do nieutrzymywania świń w gospodarstwie/siedzibie stada, 
do której otrzymał pomoc, od dnia zaprzestania produkcji wieprzowiny wskazanego w decyzji 
Powiatowego Lekarza Weterynarii (tj. od dnia w którym wszystkie świnie opuściły tę siedzibę), 
do czasu zakończenia obowiązywania środków ochronnych dotyczących zdrowia zwierząt, w 
odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, jednak nie krócej niż przez okres dwóch lat. 

 
Informacje ogólne 

1. Przed wypełnieniem formularza wniosku o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania 
produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń, należy 
zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy zawartymi w Rozporządzeniu RM, 
rozporządzeniu 2017/1536 oraz ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosku 
zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. 

2. Instrukcja zawiera również dodatkowe informacje, które mogą być przydatne 
wnioskodawcy. Informacje te umieszczono w nawiasach kwadratowych i zapisano 
kursywą.  

3. Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go, jeśli: 

- występuje o przyznanie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny 
posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń, 
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- chce, z własnej inicjatywy, dokonać zmian w treści wniosku złożonego wcześniej; 

- na pisemne wezwanie ARiMR dokonuje korekty treści złożonego wcześniej wniosku 

- po złożeniu wniosku, chce zrezygnować z ubiegania się o przyznanie pomocy z tytułu 
zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż  
50 świń. 

4. Wydrukowany wniosek należy wypełnić przy pomocy komputera bądź czytelnie 
długopisem, kolorem czarnym lub niebieskim, drukowanymi literami, bez skreśleń  
i poprawek w danych osobowych.  

5. Wnioskodawca jest obowiązany czytelnie podpisać wniosek pełnym imieniem  
i nazwiskiem, potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz oświadczając, że zna 
zasady przyznawania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego 
polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej  
niż 50 świń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2272) oraz, że zna skutki wynikające z art. 297 § 1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.). 
Brak podpisu, spowoduje, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, o ile wnioskodawca  
nie dopełni obowiązku złożenia podpisu w terminie określonym przez ARiMR. 

6. Jeśli powodem składania formularza jest zmiana do wniosku lub korekta wniosku, 
wnioskodawca obowiązkowo wypełnia:  
- cześć I – cel złożenia wniosku,  
- część II – numer identyfikacyjny, 
- część VIII, pole nr 1 – data i czytelny podpis wnioskodawcy,  
- te pola formularza, których dotyczą zmiany lub korekty danych.  

Jeśli formularz składa się, żeby dokonać korekty albo zmiany wniosku tylko w tej części, 
która dotyczy danych osobowych lub w celu uzupełnienia brakującego podpisu na wniosku, 
należy wypełnić wszystkie pola odnoszące się do danych osobowych oraz podpisać wniosek. 

Składając formularz w celu „zmiany wniosku” można zmienić dane w każdym polu wniosku.  

Składając formularz w celu „korekty wniosku” można zmienić tylko te dane, które zostały 
wymienione w „ Wezwaniu…” wysłanym do wnioskodawcy przez ARiMR.  

Jeśli w/w „Wezwanie…” dotyczy wyłącznie braku załączników, wnioskodawca składa także 
formularz „korekty wniosku” w tym: 

- cześć I – cel złożenia wniosku,  
- część III – dane identyfikacyjne, 
- część VIII, pole  nr 1– data i czytelny podpis wnioskodawcy,  

oraz przesyła brakujące załączniki wraz z pismem przewodnim, którego wzór udostępnia 
ARiMR. 

7. Składając formularz w celu wycofania wniosku, należy obowiązkowo wypełnić:  
- cześć I – cel złożenia wniosku,  
- część II – numer  identyfikacyjny, 
- część III – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,  
- część VIII, pole  nr  1 – data i czytelny podpis wnioskodawcy,  

 
Informacje szczegółowe 
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I. CEL ZŁOŻENIA formularza wniosku o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji 
wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń 

Wstawić „X” w ten kwadrat, który określa cel, w jakim składa się formularz, tzn. w pole 
o treści:: 

Wniosek - jeśli wnioskodawca ubiega się o udzielenie pomocy  

Zmiana wniosku   - jeśli wnioskodawca z własnej inicjatywy składa zmianę do wcześniej 
złożonego wniosku 

[Wnioskodawca jest zobowiązany do informowania Agencji o 
wszelkich zaistniałych zmianach mających wpływ na przyznanie 
pomocy.] 

Korekta wniosku   - jeśli wnioskodawca na wezwanie ARiMR składa korektę do 
wcześniej złożonego wniosku  

Wycofanie 
wniosku 

- jeśli wnioskodawca z własnej inicjatywy rezygnuje z ubiegania się o 
pomoc. 

   

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY 

 - wpisać numer identyfikacyjny z ewidencji producentów, nadany 
przez ARiMR.  

 
III. DANE IDENTYFIKACYJNE  

pole 1 - wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwę wnioskodawcy (w nazwiskach 
dwuczłonowych, poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską np.: Nowak-
Kowalska); 

pole 2 - wpisać adres miejsca zamieszkania / siedziby wnioskodawcy (miejscowość, 
ulica / nr domu / nr lokalu, kod pocztowy, poczta); 

pole 3 - wpisać adres do korespondencji – należy wypełnić w przypadku, gdy jest inny 
niż w polu 2 - (miejscowość, ulica / nr domu / nr lokalu, kod pocztowy, poczta); 

pole 4 - wpisać numer PESEL wnioskodawcy; jeżeli wnioskodawca nie posiada 
obywatelstwa polskiego – pole pozostaje puste; 

pole 5 - wstawić NIP (pole nieobowiązkowe dla osób fizycznych objętych rejestrem 
PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie będących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT)); 

pole 6 - wpisać KRS (pole nieobowiązkowe); 

pole 7 - wpisać REGON (o ile został nadany); 

pole 8                                                                                                                             - wpisać kod kraju, którego obywatelstwo posiada wnioskodawca (jeżeli inne 
niż polskie) oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość; 
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pole 9                                                                                                                             - wpisać nr telefonu (pole nieobowiązkowe); 

pole 10                                                                                                                             - wpisać adres e-mail (pole nieobowiązkowe)  

 
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SIEDZIB STAD ŚWIŃ ORAZ WNIOSKOWANEJ 
POMOCY  

pole 1 
a) – e) 

– wpisać dane dotyczące wszystkich siedzib stad świń posiadanych przez 
wnioskodawcę (numer siedziby stada, adres siedziby stada – 
miejscowość/ulica/nr, gmina, powiat, kod pocztowy, poczta); 

pole 2  

a) – c) 

– wpisać nr siedziby stada, której dotyczy wydana decyzja administracyjna 
nakazującą zabicie lub ubój świń oraz zakazująca utrzymywania świń w 
gospodarstwie, wydana na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt; 

 

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  

Wniosek zawiera oświadczenia wnioskodawcy, iż: 

1) z tytułu nieutrzymywania świń nie ubiegł się i nie przyznano mu pomocy finansowej  
z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej, w odniesieniu do 
siedziby stada wskazanej w pkt 2 części IV niniejszego wniosku; 

2) wszystkie dane podane we wniosku oraz w załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz zostały podane dobrowolnie; 

3) znane są warunki otrzymania pomocy określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie 
pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się  
na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny  
z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 
234 z 12.09.2017, str. 1) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r.  
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań 
związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy 
posiadaczom świń utrzymujących nie więcej niż 50 świń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2272); 

4) znane wnioskodawcy są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające  
z art. 297 §1 Kodeksu karnego; 

5) w przypadku złożenia przez wnioskodawcę we wniosku niepełnych lub nieprawdziwych 
informacji, nie będzie on zgłaszał wobec Agencji żadnych roszczeń z tytułu nieotrzymania 
pomocy finansowej z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń 
utrzymującym nie więcej niż 50 świń; 

6) w przypadku stwierdzenia przez ARiMR, iż informacje są nieprawdziwe albo nierzetelne, 
wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu środków finansowych w tej części, która została 
w wyniku zaistnienia przynajmniej jednej z powyższych okoliczności pobrana nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości albo wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty 
przekazania przez Agencję środków finansowych na rachunek wnioskodawcy, do daty  
ich zwrotu na rachunek Agencji; 

7) zwrot środków finansowych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nastąpi po uprzednim doręczeniu wezwania 
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Agencji wskazującym termin oraz numer rachunku bankowego, na który wnioskodawca 
zwróci środki finansowe; 

8) udzielono informacji, że w przypadku niewykonania obowiązku zwrotu wynikającego  
z pkt 6 i pkt 7, Agencja będzie dochodzić należności na drodze postępowania sądowego. 

Jednocześnie wniosek zawiera oświadczenia, że wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż: 

1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii 
Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii; 

2) informacja o przyznaniu beneficjentowi pomocy z publicznych środków finansowych,  
w tym przyznana mi kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy w ramach działania 
„Udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń 
utrzymującym nie więcej niż 50 świń” realizowanego na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego 
polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej  
niż 50 świń, będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW. 

3) ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe 
lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego wniosku. 
 
 

VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Wniosek zawiera oświadczenia wnioskodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
iż: 

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana 
Pawła II 70, 00-175 Warszawa jest administratorem danych osobowych wnioskodawcy; 

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych beneficjent może 
kontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail: 
info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

3) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, administrator danych wyznaczył inspektora 
ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się, poprzez adres e-mail: 
iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 
wskazany w pkt 2; 

4) zebrane dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane przez administratora danych  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
[Dz.U.UE.L 2016.119.1], dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe)  
lub art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie 
obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe); 

5) zebrane dane osobowe wnioskodawcy, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez 
administratora danych w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach 
mechanizmu „Udzielanie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny 
posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń” realizowanego na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez 
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Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem 
środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń 
utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2272); 

6) zebrane dane osobowe wnioskodawcy mogą być udostępniane podmiotom publicznym 
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora w związku z wykonaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej 
umowy, np. dostawcom IT; 

7) dane osobowe wnioskodawcy zebrane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 6 ust.1 lit. 
c), będą przetwarzane przez administratora danych w celu przyznania pomocy w ramach 
działania „Udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom 
świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń”. Okres przechowywania danych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami 
przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać 
przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

8) dane osobowe wnioskodawcy zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, 
tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane przez okres 
przyznawania pomocy finansowej w ramach  mechanizmu „Udzielenie pomocy z tytułu 
zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej  
niż 50 świń” lub do czasu jej odwołania; 

9) wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych; 

10) wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed  jej odwołaniem w przypadkach, w których przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,  
tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych,; 

11) wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia; 

12) udostępnione przez wnioskodawcę dane mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, wynika to z art. 13  
ust. 2 pkt f)  Rozporządzenia;  

13) podanie we wniosku danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, 
jest konieczne w celu przyznania pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny 
posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń, wynika z obowiązku 
ustawowego, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie 
wniosku bez rozpoznania. 

14) Wnioskodawca uzupełnia datę i podpis złożenia oświadczenia, podając dzień-miesiąc-
rok oraz składa czytelny podpis. 
 
 

VII. ZGODY WNIOSKODAWCY  

Wniosek zawiera zgody wnioskodawcy (należy zaznaczyć „x” oraz skreślić niewłaściwe), iż: 

1) Wnioskodawca wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na przetwarzanie przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II  
nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), 
jako administratora danych, danych osobowych wnioskodawcy podanych w zakresie 
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szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, oznaczonych (* lub**) w formularzu „Wniosku o udzielenie pomocy z tytułu 
zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej  
niż 50 świń” jako „dane nieobowiązkowe”, w celu realizacji zadań ARiMR wynikających 
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  28 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2272) 

2) Wnioskodawca wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na przetwarzanie przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II  
nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), 
jako administratora danych, danych osobowych wnioskodawcy w następującym zakresie: 
oznaczonych w formularzu „Wniosku o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania 
produkcji wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń” jako 
„dane nieobowiązkowe”, w celu otrzymywania/kierowania do wnioskodawcy treści 
informacyjnych lub promocyjnych o działaniach realizowanych przez Agencję,  
za pośrednictwem SMS/MMS na podany przeze mnie numer telefonu. 

3) Wnioskodawca jest świadomy/a, że podanie danych w każdej ze zgód jest dobrowolne, 
ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w ich treści. Wnioskodawca przyjmuje  
do wiadomości, że każdą z powyższych zgód może wycofać w dowolnym momencie, 
poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny 
Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty 
elektronicznej: info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej wycofaniem. 

4) Wnioskodawca uzupełnia datę i podpis złożenia oświadczenia, podając dzień-miesiąc-
rok oraz składa czytelny podpis. 

 
VIII. ZOBOWIĄZANIA  

Formularz wniosku zawiera zobowiązania wnioskodawcy do: 

1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o: 
a) każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie 

pomocy w ramach mechanizmu „Udzielanie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji 
wieprzowiny posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń”; 

b) każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia 
przyznania pomocy, w szczególności przyznania innej pomocy przez ARiMR  
lub instytucje, związanej z przedmiotem niniejszego wniosku, 

2) niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji 
podanych w niniejszym formularzu, 

3) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na 
teren mojego gospodarstwa, a także okazania dokumentów potwierdzających dane zawarte 
we wniosku; 

4) udzielania na piśmie wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia wątpliwości 
zgłaszanych przez Agencję. 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Wniosek zawiera również wykaz załączników, które składają wnioskodawcy ubiegający 
się o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny posiadaczom świń 
utrzymującym nie więcej niż 50 świń. Jest to: 
1) Kopia decyzji administracyjnej nakazującej zabicie lub ubój świń oraz zakazującej 

utrzymywania świń w gospodarstwie, wydanej na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy  
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z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855,); 

2) Dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji administracyjnej nakazującej zabicie  
lub ubój świń oraz zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie, tj.: 

a)  oświadczenie posiadacza świń o nieutrzymywaniu świń w gospodarstwie, 
b)  kopie świadectw zdrowia świń wystawionych przez urzędowego lekarza weterynarii, 

jeżeli zostały wystawione, 
c)  kopie dokumentów z rzeźni o poddaniu ubojowi albo zabiciu świń, lub 
d)  kopie faktur sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, lub 
e)  kopie dokumentów badania przedubojowego lub poubojowego, w tym w przypadku 

uboju przeprowadzanego na użytek własny, potwierdzonych przez urzędowego lekarza 
weterynarii, lub 

f)  kopie faktur potwierdzających unieszkodliwienie zwierząt; 

3) Kopie dokumentów handlowych o przewozie produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 
dotyczących padłych prosiąt do 20 kg; 

4) Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo  
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzony przez notariusza, dotyczący 
spadku lub kopie tych dokumentów; 

5) Odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego; 
6) Zgodę pozostałych współspadkobierców lub następców prawnych na udzielenie pomocy 

wnioskodawcy – w przypadku, gdy wnioskodawca jest współspadkobiercą albo jednym  
z następców prawnych zmarłego posiadacza świń lub poprzednika prawnego. 

Do  wniosku obowiązkowo należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 1, pkt 2 ppkt a),  
pkt 2 ppkt b) (o ile były wystawione)  oraz w zależności od sposobu wykonania decyzji PLW, 
przynajmniej jeden z dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt c)-f). 
W przypadku, gdy we wniosku posiadacz świń ubiega się o pomoc w odniesieniu do więcej  
niż jednej siedziby stada, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt a), należy złożyć 
oddzielnie dla każdej siedziby stada.  
Wzory dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt a) oraz w pkt 6 zamieszczone są na stronie 
internetowej ARiMR. 

Pozostałe dokumenty należy załączyć, zgodnie z zaistniałą sytuacją. 
 

X. DATA I PODPIS 

pole 1  – w tym polu wnioskodawca wpisuje datę podpisania wniosku oraz składa 
czytelny podpis lub osoby  (osób) upoważnionej (upoważnionych)  
do reprezentowania wnioskodawcy.  

Wniosek może być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
do reprezentowania wnioskodawcy. W takim przypadku do wniosku należy 
dołączyć stosowne upoważnienie. 

 


