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1. Wprowadzenie
Celem

mechanizmu

jest

wsparcie

rynku

wieprzowiny

w

Polsce,

którego

funkcjonowanie zostało poważnie zakłócone poprzez wystąpienie na obszarze Polski
afrykańskiego pomoru świń u dzików.
Agencja Rynku Rolnego w ramach powyższego celu realizuje zadania związane z
udzieleniem pomocy, o której mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Nr
324/2014 z dnia 28.03.2014 r., poprzez wypłatę pomocy finansowej producentom
rolnym z tytułu strat gospodarczych wynikających z wprowadzenia na terenie Polski
środków ochronnych na obszarze ustanowionym w załączniku do decyzji
wykonawczej Komisji nr 2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r., w załączniku do
decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/134/UE z dnia 12 marca 2014 r., oraz w części
II pkt. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/178/UE z dnia 27 marca
2014 r.

2. Akty prawne
2.1

Akty prawne UE

1) 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);
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i
monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE)
nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr
485/2008 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549);
3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
przyjmujące nadzwyczajne

środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

(Dz. U. UE L 95, z 29.03.2014, str. 24);
4) Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/100/UE z dnia 18 lutego 2014 r. dotycząca
niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego
pomoru świń w Polsce (Dz.Urz. UE L 50 z 20.02.2014, str. 35);
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5) Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/134/UE z dnia 12 marca 2014 r. dotycząca
niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego
pomoru świń w Polsce (Dz.Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 63);
6) Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego
pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz. UE L 95 z
29.03.2014, str.47);
7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla
euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z
21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).

2.2
1)

Akty prawne krajowe
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz.1065),

2)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.),

3)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji
przez

Agencję

Rynku

Rolnego

zadań

związanych

z

ustanowieniem

nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny (Dz. U. z 2014 r., poz.
460),
4)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w
sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików
afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r., poz. 247, z późn.zm.)

5)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w
sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików
afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r., poz. 420),

6)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn.zm.),
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7)

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2012 r., poz.86),

8)

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn.zm.)

3. Podstawowe skróty i definicje
3.1 Skróty
ARR – Agencja Rynku Rolnego
OT ARR – Oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego
SKT OT ARR – Sekcja Kontroli Technicznych Oddziału Terenowego Agencji Rynku
Rolnego
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez ARR
UE – Unia Europejska
KE – Komisja Europejska
EBC – Europejski Bank Centralny
MPC – masa poubojowa ciepła
3.2 Definicje
Producent rolny – producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca:
a) posiadaczem gospodarstwa rolnego, lub
b) rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia
19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego
określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr
1290/2005,

(WE)

nr

247/2006,

(WE)

nr

378/2007

oraz

uchylającego

rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE. L 30 z 31.1.2009, str. 16—99),
lub
c) posiadaczem zwierzęcia;
Gospodarstwo – budynek, zagroda w którym utrzymywane są świnie
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Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania
producenta rolnego zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także
pełnomocnicy

osób

fizycznych,

osób

prawnych,

jednostek

organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej
Masa tuszy – masa tuszy uzyskanej ze świni dostarczonej do uboju, ustalona
według masy poubojowej ciepłej (MPC)
Właściwy OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy ze
względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, dostarczone do
uboju, będące przedmiotem wniosku o udzielenie pomocy

4. Uczestnicy mechanizmu
O pomoc finansową

w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku

wieprzowiny mogą ubiegać się producenci rolni będący posiadaczami świń, zwani
dalej „producentami świń”, prowadzący chów świń w gospodarstwach położonych na
obszarze zakażonym, określonym w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji
2014/100/UE i załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/134/UE oraz na
obszarze określonym w części II pkt. 2 załącznika decyzji wykonawczej Komisji
2014/178/EU lub obszarze ustanowionym w jakiejkolwiek innej decyzji wykonawczej
Komisji jaka zostanie przyjęta w tej sprawie.
Zasięg terytorialny ww. obszarów, na których wprowadzono środki ochronne,
zwanych dalej „obszarami objętym ograniczeniami”, oraz okresy ich obowiązywania
określa załącznik nr 2 do niniejszych warunków.
5. Ogólne zasady mechanizmu
5.1 W ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny przewiduje się
wypłatę pomocy finansowej producentom świń, w odniesieniu do świń, których
chów odbywał się na obszarze objętym ograniczeniami, a dostawa do uboju oraz
ubój, jak również przetworzenie i wprowadzenie na rynek uzyskanego z tych
zwierząt mięsa lub produktów mięsnych miało miejsce z zastosowaniem
zaostrzonych wymogów wynikających z prawodawstwa weterynaryjnego.
5.2 Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:
1) lochy (kod CN 0103 92 11) – lochy o masie co najmniej 160 kg,
2) świnie (kod CN 0103 92 19) – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.
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5.3 Z zastrzeżeniem pkt 5.4, 5.5, 5.6 oraz 5.7, do objęcia pomocą kwalifikują się
zwierzęta określone w pkt 5.2, które:
1) były utrzymywane w gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych
ograniczeniami, poczynając od dnia 26.02.2014 r. lub od dnia ich urodzenia
(dotyczy sztuk urodzonych po 26.02.2014 r.) do dnia dostarczenia do rzeźni,
2) zostały dostarczone do rzeźni w okresie od 26.02.2014 r. do 25.05.2014 r .
5.4 W odniesieniu do gospodarstw, które znajdowały się na obszarze objętym
ograniczeniami ustanowionym na mocy decyzji nr 2014/100/UE oraz decyzji
2014/134/UE, do objęcia pomocą kwalifikują się zwierzęta określone w pkt 5.2,
które:
1) były utrzymywane w gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych
ograniczeniami, od dnia 26.02.2014 r. do dnia dostarczenia do rzeźni,
2) zostały dostarczone do rzeźni w okresie od 26.02.2014 r. do 30.03.2014 r.
5.5 W odniesieniu do gospodarstw, które znajdowały się na obszarze objętym
ograniczeniami ustanowionym wyłącznie na mocy decyzji 2014/134/UE, do
objęcia pomocą kwalifikują się zwierzęta określone w pkt 5.2, które:
1) były utrzymywane w gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych
ograniczeniami, od dnia 13.03.2014 r. do dnia dostarczenia do rzeźni,
2) zostały dostarczone do rzeźni w okresie od 13.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
5.6 W odniesieniu do gospodarstw, które znajdują się na obszarze objętym
ograniczeniami ustanowionym wyłącznie na mocy decyzji 2014/178/UE, do
objęcia pomocą kwalifikują się zwierzęta określone w pkt 5.2, które:
1) były utrzymywane w gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych
ograniczeniami, od dnia 31.03.2014 r. do dnia dostarczenia do rzeźni,
2) zostały dostarczone do rzeźni w okresie od 31.03.2014 r. do 25.05.2014 r.
5.7 Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do świń poddanych ubojowi w okresie od
26.02.2014 r. do 25.05.2014 r.
5.8 Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 EUR/100 kg masy
tuszy uzyskanej z dostarczonych do uboju zwierząt. Komisja może zmienić tę
stawkę w celu jej dostosowania do sytuacji rynkowej.
5.9 Podstawą do wyliczenia kwoty pomocy w odniesieniu do dostarczonych do uboju
świń, będzie stawka pomocy, o której mowa w pkt 5.8 oraz ustalona przez rzeźnię
lub wyliczona zgodnie z pkt. 5.11 masa poszczególnych tusz, uzyskanych ze świń
kwalifikujących się do objęcia pomocą, z zastrzeżeniem pkt 5.10.
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5.10

W odniesieniu do tuszy, której masa przekracza 100 kg, pomoc zostanie

naliczona do 100 kg masy tej tuszy.
5.11

W przypadku, gdy rzeźnia nie ustala masy poubojowej (MPC) i na fakturach

oraz specyfikacjach, o których mowa w pkt 6.5 ppkt 1) i 2), masa dostarczonych
do uboju świń podana będzie w wadze żywej, w celu ustalenia masy tuszy, waga
żywa zostanie przeliczona na masę tuszy (MPC) przy użyciu współczynnika
wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.
5.12

W przypadku, gdy rzeźnia nie ustala masy poszczególnych sztuk świń

wyrażonej w wadze żywej, w celu weryfikacji wymogów, o których mowa w pkt.
5.2, masa tuszy (MPC) zostanie przeliczona na masę wyrażoną w wadze żywej
przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.
5.13

Przyznana w odniesieniu do poszczególnych świń kwota pomocy, zostanie

przeliczona z EUR na PLN według kursu ustalonego zgodnie z art. 2 ust. 6 i art.
11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006, tj. ostatniego kursu ustalonego
przez EBC przed 1 maja 2014 r.
5.14

Maksymalna ilość tusz wieprzowych, uzyskanych z dostarczonych do uboju

świń,

jaka może zostać objęta pomocą w ramach nadzwyczajnych środków

wspierania rynku wieprzowiny, zwana dalej „maksymalnym całkowitym limitem
pomocy”, wynosi 20 000 ton.
6. Składanie wniosków o udzielenie pomocy
6.1 W celu uzyskania pomocy finansowej

w ramach nadzwyczajnych środków

wspierania rynku wieprzowiny, producent świń zobowiązany jest do złożenia
Wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków
wspierania rynku wieprzowiny na formularzu opracowanym i udostępnionym
przez ARR, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków.
6.2 Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania
się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o
rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku
wnioskodawców już zarejestrowanych).
Szczegółowe zasady rejestracji zamieszczone są na stronie internetowej ARR
pod adresem: www.arr.gov.pl (w zakładce „Rejestracja przedsiębiorców”).
6.3 Formularz wniosku można uzyskać poprzez:
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1) wydruk ze strony internetowej ARR www.arr.gov.pl,

2) bezpośredni odbiór z Centrali ARR lub Oddziałów Terenowych ARR.
6.4 Wniosek powinien być:
1) czytelnie i kompletnie wypełniony,
2) podpisany przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy.
6.5 Do wniosku o udzielenie pomocy należy załączyć:
1) kopie faktur sprzedaży świń objętych wnioskiem, określające w szczególności
liczbę dostarczonych sztuk oraz masę tusz lub masę świń wyrażoną w wadze
żywej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,
(faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę)
2) specyfikacje dostarczonych do uboju zwierząt, objętych fakturami, o których
mowa w ppkt 1), z podziałem na kategorie świń, wystawione przez rzeźnię,
wyszczególniające masę każdej sztuki wyrażoną jako masa tuszy (MPC) lub w
wadze żywej,
(jeżeli faktura, o której mowa w ppkt 1, określa kategorię i masę każdej sztuki
wyrażoną jako masa tuszy (MPC) lub w wadze żywej, specyfikacja w
odniesieniu do tych świń nie jest wymagana)
3) kopie wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii w wyniku podjęcia
środków związanych z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń,
świadectw zdrowia świń objętych fakturami, o których mowa w ppkt 1),
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,
4) kopie wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii w wyniku podjęcia
środków związanych z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń,
pozwoleń na przemieszczanie świń objętych fakturami, o których mowa w ppkt
1), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
(przy poświadczaniu przez wnioskodawcę kopii dokumentów wymienionych w
ppkt 1, 3 i 4, zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona podpisem i
pieczątką imienną, bądź czytelnym imieniem i nazwiskiem w przypadku braku
takiej pieczątki)
6.6 Wniosek o udzielenie pomocy należy:
− złożyć bezpośrednio do właściwego OT ARR, lub
− przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres właściwego
OT ARR,
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po dostawie świń do rzeźni, w terminie do dnia 30 maja 2014 r., chyba, że
wcześniej zostanie osiągnięty maksymalny całkowity limit pomocy, o którym
mowa w pkt. 5.14.
6.7 W dniu doręczenia wniosku do kancelarii OT ARR, rejestrowana jest dokładna
godzina i data jego wpływu.
7. Weryfikacja złożonych wniosków
7.1 ARR dokona weryfikacji formalnej złożonych wniosków. Sprawdzana będzie
zgodność złożonych wniosków z wymaganiami określonymi w rozdziale 6
niniejszych warunków.
7.2 Wniosek uznaje się za ważny, jeżeli spełnia następujące wymogi formalne:
1) jest poprawnie, czytelnie i kompletnie wypełniony,
2) został złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARR,
3) został

podpisany

przez

wnioskodawcę

lub

osoby

uprawnione

do

reprezentowania wnioskodawcy,
4) do wniosku załączone zostały wymagane dokumenty,
5) został złożony w wymaganym terminie, o którym mowa w pkt. 6.6.
7.3 W celu stwierdzenia ważności wniosku w odniesieniu do terminu jego złożenia, w
przypadku

przesłania

wniosku

za

pośrednictwem

publicznego

operatora

pocztowego, za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.
7.4 Jeżeli wniosek został złożony po wymaganym terminie, Dyrektor OT ARR w
drodze postanowienia odmawia wszczęcia postępowania.
7.5 W przypadku stwierdzenia w złożonych dokumentach uchybień formalnych
zakresie, o którym mowa w pkt 7.2 ppkt 1), 2), 3) lub 4), Dyrektor OT ARR wzywa
w formie pisemnej wnioskodawcę do uzupełnienia stwierdzonych braków w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że
nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
7.6 Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni stwierdzonych braków formalnych, bądź
ponownie przesłane dokumenty w dalszym ciągu nie spełniają wymogów
formalnych, Dyrektor OT ARR prześle do wnioskodawcy informację o
pozostawieniu wniosku o udzielenie pomocy bez rozpoznania.
7.7 W rzeźniach dokonujących uboju świń dostarczanych z obszaru objętego
ograniczeniami, SKT OT ARR przed dokonaniem wypłaty, przeprowadzać będą
kontrole, w celu potwierdzenia spełnienia warunków niezbędnych do udzielenia
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pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,
określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 324/2014.
8. Wyliczenie i wypłata pomocy
8.1 Na podstawie dokumentów, o których mowa pkt 6.5 oraz przy uwzględnieniu
wyników z kontroli, o których mowa w pkt 7.7, w odniesieniu do wniosków
spełniających wymogi formalno-prawne, ARR ustali czy warunki do przyznania
pomocy zostały spełnione oraz wyliczy kwotę należnej pomocy, na zasadach
określonych w rozdziale 5.
8.2 W przypadku stwierdzenia, że warunki do przyznania pomocy zostały spełnione,
Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o przyznaniu pomocy lub decyzję o
częściowym przyznaniu pomocy.
8.3 Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty
wydania decyzji o przyznaniu / częściowym przyznaniu pomocy, jednak nie
później niż do 31 sierpnia 2014 r., na rachunek wnioskodawcy wskazany we
wniosku.
8.4 W przypadku stwierdzenia, że warunki do przyznania pomocy nie zostały
spełnione, Dyrektor OT ARR wyda decyzję w sprawie odmowy przyznania
pomocy.
8.5 W przypadku, gdy masa tusz wynikająca ze złożonych wniosków zbliży się do
maksymalnego całkowitego limitu, którym mowa w pkt. 5.14 (tj. osiągnie poziom
ok. 19 500 ton), o kolejności przyznawania pomocy w odniesieniu do wniosków
spełniających wymogi formalno-prawne, decydować będzie godzina i data
wpływu wniosku do Kancelarii OT ARR, zarejestrowana zgodnie z pkt 6.7.
8.6 Pomoc przyznawana będzie do czasu osiągnięcia maksymalnego całkowitego
limitu pomocy, którym mowa w pkt. 5.14.
8.7 Informację o osiągnięciu maksymalnego całkowitego limitu pomocy i zakończeniu
rozpatrywania wniosków Prezes ARR niezwłocznie opublikuje na stronie
internetowej ARR.
9. Podsumowanie
9.1 Producent świń zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji
związanej z udziałem w mechanizmie „Nadzwyczajne środki wspierania rynku
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wieprzowiny” przez okres 5 lat licząc od roku, w którym wypłacona została
pomoc.
9.2 Producent świń zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom i
czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne
pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania
oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu „Nadzwyczajne
środki wspierania rynku wieprzowiny” oraz przepisów krajowych i UE.
9.3 W przypadku wykrycia, że cała kwota pomocy lub jej część została nienależnie
wypłacona, Producent świń zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty
pomocy, wraz z odsetkami ustawowymi.
9.4 W przypadku zmian w przepisach krajowych i Unii Europejskiej, Agencja Rynku
Rolnego zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych warunków.
10. Adresy OT ARR
10.1 Adresy OT ARR obejmujące swoim zasięgiem terytorialnym obszary objęte
ograniczeniami:
1) Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
tel. (85) 664-31-50, fax (85) 664-31-60
2) Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Lublinie
ul. Unicka 4
20-126 Lublin
tel. (81) 444-45-30, fax (81) 444-45-32
3) Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
Al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa
tel. (22) 515-81-32, fax (22) 515-81-13
10.2 Adresy pozostałych OT ARR dostępne są na stronie internetowe ARR pod
adresem www.arr.gov.pl
11. Załączniki
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych
środków wspierania rynku wieprzowiny
Załącznik nr 2 - Zasięg terytorialny obszaru objętego ograniczeniami ustanawianego
w decyzjach wykonawczych KE oraz okresy ich obowiązywania
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