Uwaga producenci świń wnioskujący o wsparcie!
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Agencji Rynku Rolnego związanymi
przede wszystkim ze sposobem

wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia

producentom świń w ramach Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników
w sektorach hodowlanych informujemy, że:
Wnioski o udzielenie wsparcia należy kierować jedynie do OT ARR właściwych ze
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta. Prosimy o nie
przesyłanie wniosków o udzielenie wsparcia do Centrali ARR, gdyż wydłuża to
ścieżkę rozpatrywania wniosków.
Pragniemy

również

zwrócić

Państwa

uwagę

na

konieczność

czytelnego

i kompletnego wypełniania wniosku oraz na fakt, iż wniosek o udzielenie wsparcia
powinien być czytelnie podpisany przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do
reprezentowania wnioskodawcy.
Część A Wniosku o udzielenie wsparcia.
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR, w przypadku, gdy wnioskodawca nie
jest zarejestrowany oraz wnioskiem na podstawie którego aktualizowane są dane
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców. Przed wypełnieniem Części A formularza
należy

zapoznać

WPR_P1_z1,

się

dostępną

www.arr.gov.pl

w

z
na

Instrukcją
stronie

wypełniania

formularza

rejestracyjnego

internetowej Agencji Rynku

zakładce

Rejestracja

Rolnego

-

Przedsiębiorców

http://www.arr.gov.pl/data/00156/wpr_p1_z1.pdf
Uprzejmie proszę zwrócić uwagę na konieczność podawania w polu 13 wniosku
numeru ARiMR, tj. numeru producenta rolnego nadawanego w krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności. Numer ten nadawany jest przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Wskazywanie w części A wniosku przedmiotowego numeru
umożliwi

sprawniejszą

identyfikację

producenta

świń

w

rejestrze

zwierząt

gospodarskich (IRZ).
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Część B Wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje informacje dotyczące świń
sprzedanych z przeznaczeniem do uboju oraz wnioskowanego wsparcia.
Punkt 1 części B wniosku służy przedstawieniu przez producenta swiń informacji na
temat siedzib stad producenta i ilości sztuk świń we wszystkich posiadanych
stadach na dzień 30.09.2015 r.
Numer

siedziby

stada

składa

się

z

9-cyfrowego

numeru

siedziby

stada

(wnioskodawcy) oraz 3-cyfrowego kolejnego numeru posiadanego stada. W kolumnie
ilość (sztuki) należy wpisać ilość posiadanych na dzień 30.09.2015 r. świń oddzielnie
dla każdego numeru siedziby stada producenta.
ARR będzie porównywać dane wskazane w przedmiotowej tabeli ze stanem
w rejestrze zwierząt gospodarskich (IRZ) na dzień złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia.
Punkt 2 części B wniosku wypełnia się tylko i wyłącznie w przypadkach określonych
w § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie
realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem
tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 141), mających związek z następstwami prawnymi.
W przypadku wystąpienia następstwa prawnego należy w przedmiotowej tabeli
wpisać numer identyfikacyjny producenta świń, którego gospodarstwo zostało objęte
w posiadanie (nie jest to numer identyfikacyjny producenta świń, który wnioskuje
o wsparcie).
Ponadto w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego należy pamiętać o dołączaniu
do wniosku o wsparcie odpowiednich załączników określonych w § 8 ust. 3.
Punkt 3 części B wniosku uwzględnia łączną ilość sztuk świń o kodach CN 0103 92
19 oraz CN 0103 92 11 sprzedanych z przeznaczeniem do uboju w okresie od
01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
Należy pamiętać, że warunkiem kwalifikującym producentów świń do udziału
w mechanizmie Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach
hodowlanych jest sprzedaż nie mniej niż 5 sztuk świń, ale nie więcej niż 2 000 świń,
o których mowa powyżej (§ 6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22
stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań
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związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników
w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141)).
Punkt 4 części B wniosku. W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien wpisać
łączną ilość sztuk świń, do których ubiega się o wsparcie. Wpisana ilość powinna być
zgodna z sumą ilości świń, których sprzedaż została potwierdzona fakturami lub
fakturami VAT RR lub kopiami tych faktur dołączonymi do wniosku o udzielenie
wsparcia.
Wypełniając punkt 4 części B wniosku należy pamiętać o konieczności uzupełnienia
wszystkich wymaganych pól, tj. numer faktury/faktury VAT RR; datę wystawienia
faktury; datę sprzedaży; numer siedziby stada producenta, z którego nastąpiła
sprzedaż świń; nr identyfikacyjny świń, które zostały sprzedane oraz ilości świń
w podziale na świnie o kodzie CN 0103 92 19 oraz lochy o kodzie CN 0103 92 11.
W przypadku większej ilości faktur prosimy o uzupełnianie strony 5 wniosku, która
zawiera ciąg dalszy tabeli obejmującej dane dotyczące faktur.
Zwracamy Państwa uwagę na dokładność i staranność w uzupełnianiu wniosku
w zakresie numerów identyfikacyjnych posiadanych stad świń zarówno z chowu
otwartego, jak również z chowu zamkniętego.
Uwaga: Jeżeli w załączonych fakturach brak jest informacji dotyczących kodów
CN 0103 92 19 oraz CN 0103 92 11, dat sprzedaży oraz ilości sztuk (podana ilość
wyrażona jest w kilogramach a nie w sztukach) producent świń zobowiązany jest
ustalić te dane na podstawie Księgi Rejestracji prowadzonej przez producenta,
zgłoszeń aktualizacyjnych do systemu IRZ lub innych dokumentów będących w jego
posiadaniu.
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