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1.

WPROWADZENIE

Celem mechanizmu jest udzielenie pomocy finansowej producentom mleka
krowiego, którzy od 2014 r. w największym stopniu odczuli skutki niekorzystnej
sytuacji rynkowej.
Pomoc za ograniczenie produkcji mleka krowiego, zwanego w dalszej części
warunków „mlekiem”, jest dostępna dla producentów, którzy ograniczą dostawy
mleka przez okres trzech miesięcy, w porównaniu do tego samego okresu
poprzedniego roku kalendarzowego.
Wysokość pomocy ustalona jest na poziomie 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu
do ilości odpowiadającej różnicy między ilością mleka dostarczonego w trakcie
okresu referencyjnego, a ilością mleka dostarczonego podczas okresu ograniczenia.
Na rzecz pomocy na ograniczenie produkcji mleka Komisja Europejska przeznaczyła
kwotę 150 000 000 EUR w odniesieniu do całkowitej ilości ograniczonych dostaw
mleka na obszarze UE.

2.

AKTY PRAWNE

2.1. Akty prawne Unii Europejskiej
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 z późn. zm.).

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 z późn. zm.).

3.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września
2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka (Dz. Urz. UE L 242
z 09.09.2016r., str. 4-9).

4.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 907/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów,
zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania
euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18-58, z późn. zm.).
2.2. Akty prawne krajowe
1.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.).

2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji
przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na
ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. z 2016 r., poz. 1477).

3.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

4.

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

3.

PODSTAWOWE SKRÓTY I DEFINICJE

3.1. Skróty
ARR – Agencja Rynku Rolnego
OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców ARR
UE – Unia Europejska
KE – Komisja Europejska
3.2. Definicje
Centralny Rejestr Przedsiębiorców – baza danych podmiotów uczestniczących
w mechanizmach administrowanych przez ARR.
Uczestnik mechanizmu – producent mleka krowiego, który dostarczał mleko do
pierwszych podmiotów skupujących w lipcu 2016 r.
Właściwy OT ARR – OT ARR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub
siedzibę producenta mleka ubiegającego się o pomoc.
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Pierwszy podmiot skupujący – w rozumieniu art. 151 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 oznacza przedsiębiorstwo lub grupę, która
skupuje mleko od producentów, w celu:
a) odbioru, pakowania, przechowywania, chłodzenia lub przetwarzania, w tym
także na podstawie umowy,
b) sprzedania go co najmniej jednemu przedsiębiorstwu poddającemu mleko lub
przetwory mleczne obróbce lub przetwarzaniu.
Okres ograniczenia – trzymiesięczny okres, w którym producent ogranicza dostawy
mleka w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tj.:
- pierwszy okres ograniczenia dostaw: październik, listopad i grudzień 2016 r.
- drugi okres ograniczenia dostaw: listopad, grudzień 2016 r. oraz styczeń
2017 r.,
- trzeci okres ograniczenia dostaw: grudzień 2016 r. oraz styczeń i luty 2017 r.
- czwarty okres ograniczenia dostaw: styczeń, luty i marzec 2017 r.

Okres referencyjny – analogiczny trzymiesięczny okres poprzedniego roku
kalendarzowego odpowiadający danemu okresowi ograniczenia.

4.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA OGRANICZENIE
PRODUKCJI MLEKA

4.1. Pomoc przysługuje producentowi mleka krowiego, zwanego w dalszej części
warunków „producentem mleka”, który:


posiadał produkcję w okresie referencyjnym i ograniczył produkcję mleka
w stosunku do okresu referencyjnego,



złoży wniosek o pomoc wskazując planowaną wielkość ograniczenia
dostaw mleka, do której ubiega się o pomoc, przy czym wielkość ta nie
może być mniejsza niż 1500 kg i większa niż 50% ilości mleka
dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących w okresie
referencyjnym,



dostarczał mleko do pierwszych podmiotów skupujących w lipcu
2016 r.
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4.2. W przypadku gdy producent mleka:
1) nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej, pomoc jest
przyznawana temu producentowi, który w wyniku dziedziczenia objął w
posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta mleka spełniającego te
warunki,
2) spełnił tylko niektóre z warunków, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej
pomoc jest udzielana temu producentowi, który w wyniku dziedziczenia
objął

w

posiadanie

gospodarstwo

zmarłego

producenta

mleka

spełniającego pozostałe z tych warunków
3) jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w ppkt. 1 i 2 powyżej jest
przedmiotem

współposiadania,

pomoc

jest

udzielana

temu

ze

współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili
pisemną zgodę.
4.3. Wniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka, zwany
w dalszej części Warunków „Wnioskiem o pomoc”, składa się do dyrektora
oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę producenta mleka ubiegającego się o pomoc.
4.4. W przypadku, gdy producent mleka nie jest zarejestrowany w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, albo jego dane

w CRP są nieaktualne, wraz z Wnioskiem o pomoc powinien złożyć Formularz
rejestracyjny WPR_P1_f1.
4.5. Formularz Wniosku o pomoc oraz Formularz rejestracyjny można uzyskać:


w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa)



w Oddziałach Terenowych ARR – Sekcja Administracyjno-Finansowa



poprzez wydruk ze strony internetowej (www.arr.gov.pl)

4.6. Wniosek o pomoc składa się w terminie do dnia:
-

21 września 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do pierwszego
okresu ograniczenia dostaw obejmującego miesiące październik, listopad
i grudzień 2016 r.
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-

12 października 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do drugiego
okresu ograniczenia dostaw obejmującego miesiące listopad, grudzień
2016 r. oraz styczeń 2017 r.,

-

9 listopada 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do trzeciego okresu
ograniczenia dostaw obejmującego miesiące grudzień 2016 r. oraz
styczeń i luty 2017 r.

-

7 grudnia 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do czwartego okresu
ograniczenia dostaw obejmującego miesiące styczeń, luty i marzec
2017 r.

4.7. Wniosek o pomoc zawiera w szczególności:


informację o całkowitej ilości mleka dostarczonego do pierwszych
podmiotów skupujących w okresie referencyjnym,



informację o całkowitej ilości mleka planowanej do dostarczenia do
pierwszych podmiotów skupujących w okresie ograniczenia,



informację o planowanej wielkości ograniczenia dostaw mleka, do której
producent ubiega się o pomoc, przy czym wielkość ta nie może być
mniejsza niż 1500 kg i większa niż 50% ilości mleka dostarczonego do
pierwszych podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

W przypadku, gdy we Wniosku o pomoc planowana wielkość ograniczenia
dostaw mleka będzie większa niż 50 % całkowitej ilości dostarczonej do
pierwszych podmiotów skupujących w okresie referencyjnym, uznaje się
że wniosek ten został złożony w odniesieniu do ilości mleka równej 50%
ilości dostarczonej, o której mowa powyżej.
Wnioski o pomoc, w których zadeklarowana wielkość ograniczenia
dostaw jest mniejsza niż 1500 kg nie podlegają rozpatrzeniu (zostają
odrzucone).
4.8. Informacje o ilościach mleka, o których mowa w pkt. 4.7 należy podać
w kilogramach, z dokładnością do pełnego kilograma. Jeżeli w posiadanej przez
producenta mleka dokumentacji wielkości te wyrażone są w litrach, należy
przemnożyć je przez współczynnik 1,03, aby otrzymać wartość w kg.
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4.9. Do Wniosku o pomoc dołącza się:
1) kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego
pierwszym podmiotom skupującym w danym okresie referencyjnym, przez:
a) producenta mleka ubiegającego się o pomoc lub
b) producenta mleka, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie
przez producenta mleka ubiegającego się o pomoc w drodze
dziedziczenia – w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2,
2) kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego
do pierwszych podmiotów skupujących w okresie od dnia 1 lipca do dnia
31 lipca 2016 r., przez:
a) producenta mleka ubiegającego się o pomoc lub
b) producenta mleka, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie
przez producenta mleka ubiegającego się o pomoc w drodze
dziedziczenia – w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2.,
3) oświadczenie pierwszego podmiotu skupującego potwierdzające ilość
mleka, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej – w przypadku gdy nie jest
możliwe dołączenie dokumentów, o których mowa w tych punktach,
4) pełnomocnictwo do złożenia w imieniu producenta mleka ubiegającego się
o pomoc wniosku o pomoc przez uznaną organizację producentów lub
spółdzielnię – w przypadku gdy wniosek o pomoc składany jest w imieniu
producenta mleka ubiegającego się o pomoc przez uznaną organizację
producentów lub spółdzielnię, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych
warunków,
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez
notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa
w pkt. 4.2. ppkt 1) lub 2), lub kopie tych dokumentów – w przypadku, o
którym mowa w pkt. 4.2. ppkt 1) lub 2),
6) zgodę o której mowa w pkt. 4.2. ppkt 3) – w przypadku gdy gospodarstwo
o którym mowa w pkt. 4.2. ppkt 1) lub 2) jest przedmiotem współposiadania.

Strona 8 z 16

4.10. W przypadku, gdy producent mleka złoży więcej niż jeden wniosek o pomoc
w ramach niniejszego mechanizmu, wszystkie złożone wnioski nie
podlegają rozpatrzeniu (zostają odrzucone). Jednakże producenci mleka,
którzy złożyli Wniosek o pomoc dla pierwszego okresu ograniczenia dostaw,
mogą również złożyć wniosek dotyczący czwartego okresu ograniczenia
dostaw.
4.11. Nadto Wniosek o pomoc nie podlega rozpatrzeniu (zostaje odrzucony)
w przypadku, gdy:


dla danego okresu ograniczenia dostaw Wniosek o pomoc wpłynie do
oddziału terenowego Agencji po upływie terminu, o którym mowa w pkt
4.6. powyżej,



nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i nie są do niego
dołączone wymagane załączniki

4.12. Poprawnie wypełniony Wniosek o pomoc wraz z wymaganymi załącznikami
należy złożyć do właściwego OT ARR.
4.13. Za dzień złożenia Wniosku o pomoc uważa się datę lub w przypadku
ostatecznego terminu na złożenie wniosku - datę i godzinę, o której mowa
w pkt. 4.6. wpływu Wniosku o pomoc do OT ARR.
4.14. Wniosek powinien być:
1)

czytelnie i kompletnie wypełniony,

2)

podpisany

przez

wnioskodawcę

lub

osoby

uprawnione

do

reprezentowania wnioskodawcy.
4.15. W sytuacji, gdy całkowita ilość ograniczenia dostaw mleka wynikająca
z Wniosków o pomoc złożonych dla danego okresu ograniczenia przekroczy
kwotę zaplanowaną do udzielenia wparcia (150 000 000 EUR), KE ustali
współczynnik przydziału, który będzie miał zastosowanie w odniesieniu do
wszystkich przyjętych Wniosków o pomoc. Wówczas do objęcia pomocą
kwalifikuje się ilość stanowiąca iloczyn planowanej wielkości ograniczenia
dostaw mleka oraz współczynnika przydziału.
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4.16. W przypadku, gdy KE ustali współczynnik przydziału dla danego okresu
ograniczenia, Wnioski o pomoc złożone w odniesieniu do późniejszych okresów
ograniczenia, o których mowa w pkt 4.6 nie podlegają rozpatrzeniu (zostają
odrzucone), a składanie wniosków na następne okresy ograniczenia nie jest już
możliwe.
4.17. Z

zastrzeżeniem

związanym

z

terminem

opublikowania

przez

KE

współczynnika przydziału, w terminie siedmiu dni roboczych po zakończeniu
terminu składania Wniosków o pomoc, Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do
publicznej

wiadomości,

na

stronie

internetowej

Agencji

www.arr.gov.pl

informację o:
1) zezwoleniach na dokonywanie ograniczenia dostaw w odniesieniu do
wniosków o przyznanie pomocy objętych powiadomieniem do KE
zgodnie z art. 4 RDK 2016/1612;
2) wnioskach o pomoc, które zgodnie z RDK 2016/1612 nie zostały
uwzględnione w powiadomieniu do KE, o którym mowa w art. 3
rozporządzenia RDK 2016/1612
- wraz ze podaniem dla każdego wniosku o pomoc NIP lub PESEL producenta
mleka ubiegającego się o pomoc.
4.18. W przypadku, gdy nie zostanie określony współczynnik przydziału, do realizacji
kwalifikuje się wielkość ograniczenia dostaw mleka zgłoszona we Wniosku
o pomoc.

5.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ NA OGRANICZENIE PRODUKCJI
MLEKA

5.1. Producenci mleka ubiegający się o płatność, którzy złożyli Wnioski o pomoc
i dokonali ograniczenia dostaw mleka w okresach, o których mowa w pkt 4.6
zgodnie z niniejszymi Warunkami zobowiązani są złożyć we właściwym OT
ARR Wniosek o płatność na ograniczenie produkcji mleka, zwany w dalszej
części Warunków „Wnioskiem o płatność”, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszych Warunków, który jest także formularzem
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rejestracyjnym/aktualizacyjnym

w

Centralnym

Rejestrze

Przedsiębiorców

prowadzonym przez ARR.
5.2. Producenci mleka składają Wniosek o płatność w ciągu 45 dni po
zakończeniu danego okresu ograniczenia, tj. do dnia:
-

14 lutego 2017 r. w odniesieniu do pierwszego okresu ograniczenia dostaw;

-

17 marca 2017 r. w odniesieniu do drugiego okresu ograniczenia dostaw;

-

14 kwietnia 2017 r. w odniesieniu do trzeciego okresu ograniczenia dostaw;

-

15 maja 2017 r. w odniesieniu do czwartego okresu ograniczenia dostaw.

Termin złożenia Wniosku o płatność jest ostateczny i nie podlega
przywróceniu.
5.3. Poprawnie wypełniony Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami
należy złożyć do właściwego OT ARR.
5.4. Za dzień złożenia Wniosku o płatność uważa się datę wpływu Wniosku o
płatność do OT ARR.

5.5. Wniosek powinien być:
1) czytelnie i kompletnie wypełniony,
2) podpisany przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy.
5.6. Wniosek o płatność zawiera w szczególności informację o:


całkowitej

ilości

mleka

faktycznie

dostarczonej

do

pierwszych

podmiotów skupujących w okresie ograniczenia,


faktycznej wielkości ograniczenia dostaw mleka, do której producent
ubiega się o płatność, przy czym wielkość ta nie może być większa niż
50% ilości mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących
w okresie referencyjnym, a w przypadku zastosowania współczynnika
przydziału nie powinna przekraczać ilości wynikającej z zastosowania
przedmiotowego współczynnika.
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5.7. Do Wniosku o płatność dołącza się:
1) kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego
pierwszym podmiotom skupującym w okresie ograniczenia, o którym mowa
w pkt. 4.6. którego dotyczył wniosek o pomoc, przez:
a) producenta mleka ubiegającego się o pomoc,
b) producenta mleka, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie
przez producenta mleka ubiegającego się o pomoc w wyniku
dziedziczenia – w przypadku, o którym mowa w pkt 4.2;
2) oświadczenie pierwszego podmiotu skupującego potwierdzające ilość mleka
sprzedanego w danym okresie ograniczenia, którego dotyczył Wniosek o
pomoc, o ile producent nie ma możliwości złożenia dokumentów, o których
mowa w pkt 1 powyżej;
3) oświadczenie

o

całkowitym

zaprzestaniu

dostaw

mleka

pierwszym

podmiotom skupującym w okresie ograniczenia, o którym mowa w pkt 4.6,
przez:
a) producenta mleka ubiegającego się o pomoc,
b) producenta mleka, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie
przez producenta mleka ubiegającego się o pomoc w drodze
dziedziczenia – w przypadku, o którym mowa w pkt 4.2
- w przypadku, gdy we Wniosku o pomoc zostało zadeklarowane całkowite
zaprzestanie dostaw mleka do pierwszych podmiotów skupujących,
w okresie ograniczenia, o którym mowa w pkt 4.6 niniejszych Warunków;
4) pełnomocnictwo do złożenia w imieniu producenta mleka ubiegającego się
o pomoc Wniosku o płatność przez uznaną organizację producentów lub
spółdzielnię, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszych Warunków –
w przypadku, gdy Wniosek o płatność składany jest w imieniu producenta
mleka przez uznaną organizację producentów lub spółdzielnię;
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez
notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa
w pkt. 4.2. ppkt 1) lub 2), lub kopie tych dokumentów – w przypadku, o
którym mowa w pkt. 4.2. ppkt 1) lub 2) chyba, że dokumenty te lub ich kopie
zostały dołączone do Wniosku o pomoc;
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6) pisemną zgodę współposiadaczy gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy
gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, chyba że dokument ten
został dołączony do wniosku o pomoc.
5.8. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalno – prawne przyjmowany jest do
realizacji,

zgodnie

z

punktem

6

niniejszych

Warunków

WYLICZENIE

I WYPŁATA POMOCY.
5.9. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalno – prawnych
niezbędnych do jego przyjęcia, Dyrektor OT ARR informuje wnioskodawcę
o brakach i wzywa do ich uzupełnienia.

6.

WYLICZENIE I WYPŁATA POMOCY

6.1. Na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 5 Warunków oraz na
podstawie wyników kontroli (administracyjnej oraz na miejscu przeprowadzonej
w trybie art. 58 i 59 RPEiR nr 1306/2013) w odniesieniu do wniosków
spełniających wymogi mechanizmu, dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji
Rynku Rolnego, ustalą wysokość pomocy zgodnie z zasadami opisanymi
poniżej.
6.2. Zasady wyliczenia pomocy:
a) w przypadku, gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest
większa

niż

wielkość

ograniczenia

dostaw

mleka

wynikająca

z otrzymanego zezwolenia, wysokość pomocy odnosi się do wielkości
ograniczenia dostaw mleka, które zostało wskazane w zezwoleniu;
b) w przypadku, gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest nie
mniejsza niż 80% i nie większa niż 100% wielkości ograniczenia
dostaw mleka wynikająca z otrzymanego zezwolenia, wysokość pomocy,
wypłaca się do faktycznej wielkości ograniczenia dostaw mleka, do
której producent ubiega się o pomoc;
c) w przypadku, gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest
mniejsza niż 80% i jednocześnie nie mniejsza niż 50% wielkości
ograniczenia dostaw mleka wynikającej z otrzymanego zezwolenia,
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wysokość pomocy, jaką może otrzymać producent mnożona jest przez
współczynnik 0,8;
d) w przypadku, gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest
mniejsza niż 50% i jednocześnie nie mniejsza niż 20% wielkości
ograniczenia dostaw mleka wynikającej z otrzymanego zezwolenia,
wysokość pomocy jaką może otrzymać producent mnożona jest przez
współczynnik 0,5;
e) w przypadku, gdy faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka jest
mniejsza niż 20% wielkości ograniczenia dostaw mleka wynikającej
z otrzymanego zezwolenia – żadna pomoc nie zostanie wypłacona.

6.3. Środki finansowe z tytułu pomocy ARR wypłaci nie później niż 90 dni po
zakończeniu

danego

okresu

ograniczenia,

a

w

przypadkach

skomplikowanych wypłata pomocy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 września 2017 r. na rachunek bankowy producenta mleka zawarty
w CRP prowadzonym przez ARR.
6.4. Jeżeli producent mleka spełnił wszystkie warunki niezbędne do przyznania
pomocy w ramach niniejszego mechanizmu, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję
o przyznaniu pomocy.
6.5. W przypadku braku przesłanek do przyznania pomocy, Dyrektot OT ARR
wydaje decyzję o odmowie przyznania pomocy.
6.6. Obliczenie równowartości kwoty wsparcia w złotych następuje zgodnie
z zasadami określonymi w art. 1 ust. 2 RDK 2016/1612, gdzie terminem
operacyjnym

dla

kursu

walutowego

jest

data

wejścia

w

życie

ww.

rozporządzenia. Zgodnie z art. 40 RDK_907/2014, w przypadku gdy termin
operacyjny jest ustalony na mocy prawodawstwa Unii, kursem walutowym, który
należy zastosować, jest ostatni kurs wyznaczony przez Europejski Bank
Centralny (EBC) przed pierwszym dniem miesiąca, w którym miał miejsce
termin operacyjny.
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7. INNE INFORMACJE

7.1.

Producent

mleka

zobowiązany

jest

do

przechowywania

wszelkiej

dokumentacji związanej z udziałem w mechanizmie „Pomoc na ograniczenie
produkcji mleka” przez okres 5 lat licząc od roku, w którym wypłacona została
pomoc.
7.2.

Producent mleka 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
„Pomoc na ograniczenie produkcji mleka” oraz przepisów krajowych i UE.
7.3.

W przypadku wykrycia, że kwota pomocy została nienależnie lub nadmiernie
wypłacona, producent mleka zobowiązany jest do jej zwrotu wraz z odsetkami
ustawowymi. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranej następuje
w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa ARR zgodnie
z art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

7.4.

W przypadku zmian w przepisach krajowych i UE, Agencja Rynku Rolnego
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków.

8. ADRESY
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30
01 - 207 Warszawa
Telefoniczny punkt informacyjny tel. (22) 661-72-72
Adresy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego dostępne są na stronie:
www.arr.gov.pl
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9. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Załącznik nr 2

Pełnomocnictwo do wniosku o pomoc

Załącznik nr 3

Wniosek o płatność na ograniczenie produkcji mleka

Załącznik nr 4

Pełnomocnictwo do wniosku o płatność
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Załącznik nr 1 do „Warunków przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka”

Wniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka
Strona 1 z 2

Prm1_W1

1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR
Pieczątka kancelarii
Data wpływu i godzina

*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR………………………………………………………….
2. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorcy

3. Imię w przypadku osoby fizycznej
4. NIP1

5. PESEL

6. Kod pocztowy

-

7. Poczta
8. Miejscowość
9. Ulica
10. Numer domu

11. Numer mieszkania

12. Województwo
13. Telefon
14. Całkowita ilość mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących
w okresie referencyjnym
15. Całkowita ilość mleka planowana do dostarczenia do pierwszych podmiotów
(wpisać właściwy, np. I )
skupujących w okresie ograniczenia2
3
16. Planowana wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której wnioskodawca ubiega się
o pomoc
4

kg
kg
kg

OŚWIADCZAM, ŻE DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM / W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY :
1. Zapoznałem się z "Warunkami przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Przyjmuję do wiadomości, że:
 podane w niniejszym formularzu informacje mają charakter oświadczeń i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia,
5
 obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych , przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
6
oraz do ich poprawiania . Administratorem danych jest ARR z siedzibą: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Dane są przetwarzane i publikowane
w celu realizacji zadań na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – PATRZ STRONA 2 WNIOSKU

…………………………………
Miejscowość, data

1

…………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

Pole nieobowiązkowe dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT)
Okres ograniczenia: I okres - październik, listopad, grudzień 2016 r., II okres – listopad, grudzień 2016 r, styczeń 2017 r., III okres - grudzień 2016 r., styczeń, luty 2017 r., IV okres - styczeń, luty, marzec 2017 r.
Planowana wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której wnioskodawca ubiega się o pomoc nie może być mniejsza niż 1500 kg i większa niż 50% ilości mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących
w okresie referencyjnym.
4
Niepotrzebne skreślić
5
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.).
6
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
2
3

Wniosek o przyznanie pomocy na ograniczenie produkcji mleka
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Prm1_W1
Wypełnia pierwszy podmiot skupujący
Oświadczenie o dostarczeniu mleka w okresie referencyjnym
Nazwa i adres pierwszego podmiotu skupującego

Okres referencyjny

-

do

Ilość mleka jaka została dostarczona przez wnioskodawcę w ww. okresie referencyjnym
*

Potwierdzenie realizowania dostaw w miesiącu lipcu 2016 r.

TAK

kg

BRAK DANYCH

……………………………………………………………
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
pierwszego podmiotu skupującego

Miejscowość, data

Wypełnia pierwszy podmiot skupujący**
Oświadczenie o dostarczeniu mleka w okresie referencyjnym
Nazwa i adres pierwszego podmiotu skupującego

Okres referencyjny

-

do

-

Ilość mleka jaka została dostarczona przez wnioskodawcę w ww. okresie referencyjnym
Potwierdzenie realizowania dostaw w miesiącu lipcu 2016 r.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data

TAK

kg

BRAK DANYCH

……………………………………………………………
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
pierwszego podmiotu skupującego

ZAŁĄCZNIKI:
1)

Kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego do pierwszych podmiotów skupujących w danym okresie referencyjnym.

2)

Kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego do pierwszych podmiotów skupujących w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2016 r.

3)

Oświadczenie pierwszego podmiotu skupującego potwierdzające ilość mleka, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej – w przypadku, gdy producent mleka nie ma możliwości

4)

Pełnomocnictwo do złożenia w imieniu producenta mleka ubiegającego się o pomoc wniosku o pomoc przez uznaną organizację producentów lub spółdzielnię –

5)

Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczącego

6)

Pisemna zgodę współposiadaczy gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania.

dołączenia przedmiotowych dokumentów do wniosku.
w przypadku gdy wniosek o pomoc składany jest w imieniu producenta mleka ubiegającego się o pomoc przez uznaną organizację producentów lub spółdzielnię.
spadku obejmującego gospodarstwo producenta mleka lub kopie tych dokumentów.

* wpisać X we właściwym polu
** wypełnić w przypadku gdy wnioskodawca realizował dostawy do więcej niż jednego pierwszego podmiotu skupującego

Załącznik nr 2 do „Warunków przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka”

…………..…………………..
Miejscowość, data

………………………..………
Imię i nazwisko

…………………….…….……
PESEL / NIP

……………………..….……..
Nr CRP o ile został nadany

……………………………….
Adres

……………………………….

Pełnomocnictwo do Wniosku o pomoc
Ja niżej podpisany / podpisana upoważniam Organizację producentów /
Spółdzielnię o nazwie:……………………………………………...……………..…
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………...,
z siedzibą w …..……………………………….................................................,
pełny adres ……………………………………………………………………….....,
…………………………………………………………………………………………
nr KRS……..………………., reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………………...…
2. …………………………………………………………………………………...…
3. …………………………………………………………………………………...…
do złożenia w moim imieniu Wniosku o przyznanie pomocy na ograniczenie
produkcji mleka z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw pracownikom
Organizacji producentów / Spółdzielni.
………………………
czytelny podpis mocodawcy

Załącznik nr 3 do „Warunków przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka”
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Wniosek o płatność na ograniczenie produkcji mleka

1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR
Pieczątka kancelarii
Data wpływu i godzina

*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR………………………………………………………….
2. Wniosek (zaznaczyć właściwe pole):

NOWY

KOREKTA

UWAGA!
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR
niniejszy formularz jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację/aktualizację w CRP.
Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP.

3. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest w celu aktualizacji danych rejestracyjnych
4. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez producenta rolnego1
5. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 4
6. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej
7. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem
podatku od towarów i usług (VAT)
TAK

NIE

CZĘŚĆ A – DANE REJESTRACYJNE
8. Nazwa lub nazwisko

9. Imię w przypadku osoby fizycznej
10. NIP2

11. PESEL

12. NIP3
13. Numer ARiMR4 - nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności:
(nr gospodarstwa)

14. KRS5

15. REGON

1 Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub rolnikiem w rozumieniu
art. 4 lit. a Rozporządzenia nr 1307/2013, lub posiadaczem zwierzęcia (bydło, owce, kozy, świnie).
2 Pole obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców posiadających nr NIP.
3 Pole nieobowiązkowe. Przedsiębiorca wypełnia je tylko wtedy, gdy zamierza wykorzystać dodatkowy NIP w rozliczeniach finansowych z ARR.
4 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2015 r., poz. 807, z późn. zm.).
5 Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany.

Wniosek o płatność na ograniczenie produkcji mleka

Adres zameldowania lub siedziby wnioskodawcy
16. Kod pocztowy

-

17. Kod kraju

18. Poczta
19. Miejscowość
20. Ulica
21. Nr domu
22. Nr mieszkania
23. Nr skrytki pocztowej
24. Gmina
25. Powiat
26. Województwo
27. Telefon
28. Faks
29. E-mail
30. Adres do korespondencji (wypełnić jedynie wtedy, gdy jest inny od adresu podanego w polach 16-26)

31. NR RACHUNKU BANKOWEGO (bez nazwy i adresu banku)

Symbol kraju

Pole 32 wypełniają jedynie przedsiębiorcy posiadający rachunek bankowy w banku mającym siedzibę poza granicami Polski

32. BIC (Bank Identification Code)
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Wniosek o płatność na ograniczenie produkcji mleka
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CZĘŚĆ B – DELARACJE PRODUCENTA MLEKA DOTYCZĄCE DOSTAW MLEKA
1. Całkowita ilość mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów skupujących
w okresie ograniczenia
2. Faktyczna wielkość ograniczenia dostaw mleka o jaką ubiega się wnioskodawca 6

kg
kg

CZĘŚĆ C - ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku o płatność załącz się:
1.
2.

kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego pierwszym podmiotom skupującym, którego dotyczył wniosek o pomoc,
oświadczenie pierwszego podmiotu skupującego potwierdzające ilość mleka sprzedanego w danym okresie ograniczenia, którego dotyczył Wniosek o pomoc,
o ile producent nie ma możliwości złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej;
oświadczenie o całkowitym zaprzestaniu dostaw mleka pierwszym podmiotom skupującym w okresie ograniczenia, w przypadku, gdy we Wniosku o pomoc
zostało zadeklarowane całkowite zaprzestanie dostaw mleka do pierwszych podmiotów skupujących, w okresie ograniczenia;
pełnomocnictwo do złożenia w imieniu producenta mleka ubiegającego się o pomoc Wniosku o płatność przez uznaną organizację producentów lub spółdzielnię,
w przypadku, gdy Wniosek o płatność składany jest w imieniu producenta mleka przez uznaną organizację producentów lub spółdzielnię;
odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, lub kopie tych dokumentów – w przypadku, objęcia gospodarstwa w drodze dziedziczenia chyba, że dokumenty
te lub ich kopie zostały dołączone do Wniosku o pomoc;
pisemną zgodę współposiadaczy gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, chyba że dokument ten został
dołączony do wniosku o pomoc.

3.
4.
5.
6.

CZĘŚĆ F – OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że działając w imieniu własnym/ w imieniu przedsiębiorcy7:
7.
8.
9.
10.
11.

Zapoznałem się z „Warunkami przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka ” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Zobowiązuję się przestrzegać warunków uczestnictwa w mechanizmach, w których będę uczestniczył.
Zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu.
Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli przez ARR lub instytucji z jej upoważnienia, w zakresie prawdziwości danych podanych w niniejszym formularzu.
Poddaję się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione
instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania warunków/ zasad realizacji mechanizmów WPR oraz dotyczących ich przepisów krajowych i UE,
w których to mechanizmach uczestniczę/będę uczestniczył.
12. W przypadku uczestnictwa w mechanizmie WPR realizowanym w trybie zawierania umów cywilno-prawnych wyrażam zgodę na wystawianie przez ARR w moim
imieniu i na mój rachunek faktury VAT.
13. Przyjmuję do wiadomości, że:
a)
podane w niniejszym formularzu informacje mają charakter oświadczeń i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
b)
ARR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego formularza oraz
za konsekwencje związane z rozbieżnością danych zgłaszanych do umowy rachunku bankowego z danymi figurującymi w CRP, które nie zostały
zaktualizowane zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 4,
c)
obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych,
d)
przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawiania8,
e)
administratorem danych jest ARR 8. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
f)
dane oraz otrzymane kwoty płatności są publikowane za pośrednictwem strony internetowej9,
g) we wzajemnych rozliczeniach ARR poprzez jednostronne, pisemne oświadczenie dokonuje potrąceń z przysługujących jej wymagalnych wierzytelności
z moich/przedsiębiorcy wierzytelności wobec ARR, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności będą pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do
gatunku i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umorzą się nawzajem do
wysokości wierzytelności niższej.

.......................................................
Miejscowość, data

…………………………………………………………………....
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania przedsiębiorcy 10

6 Wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ubiega się o płatność, nie może być większa niż 50% ilości mleka dostarczonego do pierwszych podmiotów
skupujących w okresie referencyjnym, a w przypadku zastosowania współczynnika przydziału nie powinna przekraczać ilości wynikającej z zastosowania przedmiotowego
współczynnika.
7 Niepotrzebne skreślić.
8 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
9 Art. 113 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013 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 L347 z 20.12.2013 s. 549, z późn. zm.) oraz art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 s.1).
10 Osoby fizyczne – składają czytelny podpis. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienną
składa osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy.
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Wypełnia pierwszy podmiot skupujący
Nazwa i adres pierwszego podmiotu skupującego

Okres ograniczenia
Ilość mleka dostarczona do pierwszych podmiotów skupujących w okresie
ograniczenia

.......................................................
Miejscowość, data

kg

...........................................................................
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Nazwa i adres pierwszego podmiotu skupującego

Okres ograniczenia
Ilość mleka dostarczona do pierwszych podmiotów skupujących w okresie
ograniczenia

.......................................................
Miejscowość, data

kg

...........................................................................
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Załącznik nr 4 do „Warunków przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka”

…………..…………………..
Miejscowość, data

………………………..………
Imię i nazwisko

…………………….…….……
PESEL / NIP

……………………..….……..
Nr CRP o ile został nadany

……………………………….
Adres

……………………………….

Pełnomocnictwo do Wniosku o płatność
Ja niżej podpisany / podpisana upoważniam Organizację producentów /
Spółdzielnię o nazwie:……………………………………………...……………..…
………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………...,
z siedzibą w …..……………………………….................................................,
pełny adres ……………………………………………………………………….....,
…………………………………………………………………………………………
nr KRS……..………………., reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………………...…
2. …………………………………………………………………………………...…
3. …………………………………………………………………………………...…
do złożenia w moim imieniu Wniosku o płatność na ograniczenie produkcji
mleka

i

podejmowania

wszelkich

czynności

w

postępowaniu

administracyjnym związanym ze złożonym wnioskiem, z prawem udzielenia
dalszych pełnomocnictw pracownikom Organizacji producentów / Spółdzielni.

…………………………..
czytelny podpis mocodawcy

