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– sektor skrobi ziemniaczanej
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1. WPROWADZENIE
Agencja Rynku Rolnego realizuje działania związane z udzielaniem producentom
rolnym płatności uzupełniającej w części niezwiązanej z produkcją, zwanej płatnością
niezwiązaną, w ramach posiadanej przez nich indywidualnej ilości referencyjnej,
zgodnie z regulacjami prawnymi UE i krajowymi.
Celem wprowadzenia niniejszych warunków jest określenie zasad stwierdzenia
nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa ze
zbywcy na nabywcę.
Producent rolny, który nabywa prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, musi
zostać wpisany do Rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności
niezwiązanej. Wpis do ww. rejestru podmiotów uprawnia do ubiegania się o płatność
niezwiązaną z produkcją, o ile producent rolny spełnia warunki do przyznania
jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego.
Producenci rolni, którzy w roku gospodarczym 2007/2008 byli stroną umowy
kontraktacji z producentem skrobi i uzyskali płatność uzupełniającą związaną
z produkcją za ten rok, mogą ubiegać się o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania
płatności niezwiązanej.

1.1.

Podstawa prawna

1.1.1. Akty prawne krajowe
1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego
i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 95, poz. 792);
3) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
(Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.);
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5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

2. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W MECHANIZMACH REALIZOWANYCH
PRZEZ ARR
1) Producent

rolny,

zobowiązany

jest

który
do

zamierza

ubiegać

zarejestrowania

się
się

o
w

płatność

niezwiązaną,

Centralnym

Rejestrze

Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, zgodnie z zasadami rejestracji
udostępnionymi na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl w dziale: Pozostałe
działania / Rejestracja przedsiębiorców.
2) Podstawą do dokonania rejestracji jest złożenie w Sekcji Administracji w OT ARR
lub w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR wypełnionego formularza rejestracyjnego
WPR_P1_f1 udostępnionego na ww. stronie internetowej ARR.
3) Producent rolny rejestruje się tylko raz, w momencie przystępowania do
mechanizmu administrowanego przez ARR, a nadany numer rejestracyjny będzie
niezbędny we wszystkich kontaktach z ARR.
4) Producent rolny zobowiązany jest do uaktualniania swoich danych w CRP na
formularzu rejestracyjnym WPR_P1_f1.
3. WARUNKI NABYCIA PRAWA DO UZYSKANIA PŁATNOŚCI NIEZWIĄZANEJ
Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabywa, z mocy ustawy, osoba fizyczna,
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która uzyskała płatność związaną za ziemniaki skrobiowe wyprodukowane na
podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku gospodarczym 2007/2008.

3.1. Stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
1) Producent rolny, ubiegający się o płatność niezwiązaną składa Wniosek
o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, stanowiący
Załącznik 1 dołączony do niniejszych warunków.
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1.1) Formularz Wniosku o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej producent rolny może uzyskać w Centrali ARR, OT ARR lub
poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR www.arr.gov.pl.
1.2) Wypełniony i podpisany formularz Wniosku o stwierdzenie nabycia prawa do
uzyskania płatności niezwiązanej, może być złożony przez producenta
rolnego:
a) bezpośrednio we właściwym OT ARR (ze względu na siedzibę producenta
rolnego),
b) poprzez przesłanie listem poleconym do właściwego OT ARR (ze względu
na siedzibę producenta rolnego).
Za datę złożenia wniosku, przyjmuje się datę nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego.
1.3) Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
może być złożony w dowolnym terminie. Jednakże, gdy producent rolny
zamierza ubiegać się o płatność niezwiązaną w danym roku kalendarzowym,
powinien złożyć Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania
płatności niezwiązanej nie później niż Wniosek o przyznanie płatności
niezwiązanej na dany rok, tj. do 15 maja danego roku (końcowy termin
składania Wniosków o przyznanie płatności niezwiązanej, o którym mowa
w pkt 2.1. ppkt 1.3 w „Warunkach przyznania płatności niezwiązanej – sektor
skrobi ziemniaczanej”).
1.4) Producent rolny, który złożył Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do
uzyskania płatności niezwiązanej i uzyskał wpis do Rejestru podmiotów
posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej w drodze decyzji
administracyjnej, wydanej przez Dyrektora właściwego OT ARR, nie składa
ponownie Wniosku o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej w następnym roku gospodarczym.
2) W przypadku, gdy producent rolny zawarł więcej niż jedną umowę kontraktacji
w roku gospodarczym 2007/2008 i uzyskał płatności związane w ramach tych
umów, to zobowiązany jest wyszczególnić wszystkie umowy kontraktacji zawarte
z

producentami

skrobi

oraz

wysokość

ekwiwalentu

skrobi

wskazanego

w decyzjach w sprawie przyznania płatności związanej, w jednym Wniosku
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o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej (w części B
wniosku).
3) Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
spełnia wymogi formalno-prawne, gdy:
a) dane dotyczące producenta rolnego są zgodne z danymi znajdującymi się
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), prowadzonym przez
ARR,
b) jest czytelny oraz kompletny,
c) zawiera

wszystkie

informacje

określone

w

formularzu

Wniosku

o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej,
d) został podpisany przez producenta rolnego lub osobę uprawnioną do
reprezentowania producenta rolnego.
4) W przypadku, gdy Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej nie spełnia wymogów formalno-prawnych a możliwe jest jego
uzupełnienie, wówczas OT ARR wezwie wnoszącego wniosek do uzupełnienia
braków, z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych braków w terminie 7 dni
kalendarzowych

od

daty

otrzymania

niniejszego

wezwania

spowoduje

pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5) Producent rolny, który podpisał umowę kontraktacji z producentem skrobi na rok
gospodarczy 2007/2008, zrealizował dostawy ziemniaków przeznaczone na
produkcję skrobi w ramach tej umowy i uzyskał płatność na podstawie decyzji
w sprawie przyznania płatności związanej dla plantatora ziemniaków, wydanej
przez Dyrektora OT ARR właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę
producenta skrobi, może ubiegać się o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania
płatności niezwiązanej.
6) Jeżeli

Wniosek

o

stwierdzenie

nabycia

prawa

do

uzyskania

płatności

niezwiązanej spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne, o których mowa
w pkt 3.1. ppkt 3) i w przypadku, gdy producent rolny spełnił warunki do nabycia
prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 5),
Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania
płatności niezwiązanej.

Strona 7 z 17

7) W przypadku, gdy producent rolny nie spełnia niezbędnych warunków do nabycia
prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 5),
Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję o odmowie stwierdzenia nabycia prawa do
uzyskania płatności niezwiązanej.
8) Jeżeli

Wniosek

o

stwierdzenie

nabycia

prawa

do

uzyskania

płatności

niezwiązanej wpłynął po wymaganym terminie do jego złożenia dla danego roku
zbioru, o którym mowa w pkt 3.1. ppkt 1.3), ale spełnił pozostałe wymogi formalno
– prawne, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 3) i wnioskodawca spełnił warunki
niezbędne do nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, o których
mowa w pkt 3.1. ppkt 5), Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję o stwierdzeniu
nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej ze wskazaniem roku, od
którego producent rolny nabywa prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.
9) W Decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej,
określona jest ilość ekwiwalentu skrobi, związana z prawem do uzyskania
płatności niezwiązanej, będąca podstawą do określenia wysokości płatności
niezwiązanej, zwanej „indywidualną ilością referencyjną”.

3.2. Wpis do Rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności
niezwiązanej
1) Producent rolny, który otrzymał Decyzję o stwierdzeniu nabycia prawa do
uzyskania płatności niezwiązanej, uzyskuje wpis do Rejestru podmiotów
posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.
2) Rejestr podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej,
prowadzony przez ARR, jest jawny i zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy,
c) numer REGON – jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną,
d) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany na podstawie ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
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ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności - jeżeli został nadany,
e) numer w rejestrze podmiotów,
f) informacje o indywidualnej ilości referencyjnej.
3) Producent rolny wpisany do Rejestru podmiotów posiadających prawo do
uzyskania płatności niezwiązanej, zobowiązany jest powiadomić Dyrektora OT
ARR (właściwego ze względu na siedzibę producenta rolnego), o zmianie
danych, o których mowa w pkt 3.2. ppkt 2) lit. a) – lit. d), w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia ich zaistnienia.
3.1) Powiadomienie o zmianach powinno być dokonane na formularzu Informacji
o zmianie danych stanowiącym Załącznik 2, dołączony do niniejszych
warunków. Wraz z informacją producent rolny zobowiązany jest złożyć
dokumenty potwierdzające zmianę.
3.2) Formularz Informacji o zmianie danych producent rolny może uzyskać
w Centrali ARR, OT ARR lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR
www.arr.gov.pl.
3.3) Wypełniony i podpisany formularz Informacji o zmianie danych, może być
złożony przez producenta rolnego:
a) bezpośrednio we właściwym OT ARR (ze względu na siedzibę producenta
rolnego),
b) poprzez przesłanie listem poleconym do właściwego OT ARR (ze względu
na siedzibę producenta rolnego).
Za datę złożenia informacji, przyjmuje się datę nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego.
3.4) Na podstawie Informacji o zmianie danych, złożonej przez producenta
rolnego, wpisanego do Rejestru podmiotów posiadających prawo do
uzyskania płatności niezwiązanej, ARR dokonuje aktualizacji wpisu do
rejestru.
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4. PRZENIESIENIE I DZIEDZICZENIE PRAWA DO UZYSKANIA PŁATNOŚCI
NIEZWIĄZANEJ
4.1. Szczegółowe warunki przeniesienia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej
1) Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej jest niepodzielne oraz:
a) podlega dziedziczeniu,
b) jest zbywalne i może być nabyte wyłącznie przez osobę fizyczną, osobę
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
która nabywa w całości gospodarstwo rolne od dotychczasowego
posiadacza prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.
1.1) Przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej w drodze czynności
prawnej dokonuje się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.2) Jeżeli prawo do uzyskania płatności niezwiązanej przysługuje łącznie kilku
podmiotom, to:
a) rozporządzanie tym prawem wymaga zgody wszystkich podmiotów, którym
to prawo przysługuje, wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej;
b) w przypadku śmierci osoby fizycznej albo rozwiązania osoby prawnej lub
jednostki

organizacyjnej

nieposiadającej

osobowości

prawnej,

jej

uprawnienia wynikające z łącznego prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej wygasają;
c) płatność niezwiązaną przyznaje się podmiotowi wskazanemu w formie
pisemnej, przez pozostałe podmioty, którym przysługuje prawo do
uzyskania płatności niezwiązanej.
1.3) Jeżeli zgoda, o której mowa w pkt 4.1. ppkt 1.2) lit. a) nie została wyrażona,
każdy z podmiotów, którym łącznie przysługuje prawo do uzyskania płatności
niezwiązanej

może

żądać

rozstrzygnięcia

przez

sąd.

Sąd

orzeka,

uwzględniając interesy wszystkich podmiotów.
1.4) W sprawach, o których mowa w pkt 4.1. ppkt 1.3), stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
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4.2. Uzyskanie przez nabywcę prawa do płatności niezwiązanej wpisu do
Rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności
niezwiązanej
1) Producent rolny, który nabywa prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
zobowiązany

jest

do

zarejestrowania

się

w

Centralnym

Rejestrze

Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, zgodnie z zasadami, o których
mowa w pkt 2.
2) Nabywca prawa do płatności niezwiązanej, który zamierza ubiegać się
o przyznanie płatności niezwiązanej, zobowiązany jest uzyskać wpis do Rejestru
podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, o którym
mowa w pkt 3.2. ppkt 2), na podstawie złożonego Wniosku o wpis do rejestru
podmiotów, stanowiącego Załącznik 3, dołączony do niniejszych warunków.
2.1) W przypadku, gdy prawo do uzyskania płatności niezwiązanej przysługuje
łącznie kilku podmiotom, Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa
producent rolny wskazany w pisemnym oświadczeniu sporządzonym przez
pozostałe podmioty, którym przysługuje prawo do uzyskania płatności.
2.2) Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nabywca prawa do płatności
niezwiązanej zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.
2.3) Formularz Wniosku o wpis do rejestru podmiotów nabywca prawa do płatności
niezwiązanej może uzyskać w Centrali ARR, OT ARR lub poprzez jego
wydruk ze strony internetowej ARR www.arr.gov.pl.
2.4) Wypełniony i podpisany formularz Wniosku o wpis do rejestru podmiotów,
może być złożony przez producenta rolnego:
a) bezpośrednio we właściwym OT ARR (ze względu na siedzibę producenta
rolnego),
b) poprzez przesłanie listem poleconym do właściwego OT ARR (ze względu
na siedzibę producenta rolnego).
Za datę złożenia wniosku, przyjmuje się datę nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego.
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2.5) Do Wniosku o wpis do rejestru podmiotów nabywca prawa do płatności
niezwiązanej musi dołączyć:
a) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
w drodze czynności prawnej – kopię dokumentu potwierdzającego
przeniesienie prawa do uzyskania płatności niezwiązanej, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika
ARR albo
b) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
w drodze dziedziczenia – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu
nabycia spadku, albo
c) w przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie
sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
-

zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie
nabycia spadku albo

-

kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez sąd albo przez notariusza, albo przez
upoważnionego

pracownika

Agencji

Rynku

Rolnego,

wraz

z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego, albo kopią tego potwierdzenia
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo
upoważnionego pracownika Agencji Rynku Rolnego, albo
d) akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
e) pisemne oświadczenie pozostałych podmiotów, o którym mowa w pkt 4.2.
ppkt 2.1), wskazujące podmiot uprawniony do rozporządzania prawem do
płatności

niezwiązanej

oraz

do

uzyskania

płatności

niezwiązanej

w przypadku, gdy prawo to przysługuje łącznie kilku podmiotom.
3) Po zakończeniu postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku
spadkobierca składa do właściwego OT ARR prawomocne postanowienie sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
uprawomocnienia się tego postanowienia.
4) Wniosek o wpis do rejestru podmiotów spełnia wymogi formalno – prawne, gdy:
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a) nabywca

prawa

do

płatności

niezwiązanej

jest

zarejestrowany

w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), prowadzonym przez
ARR,
b) dane dotyczące producenta rolnego są zgodne z danymi znajdującymi się
w CRP,
c) jest czytelny oraz kompletny, tj. gdy do wniosku dołączono wszystkie
załączniki,
d) zawiera wszystkie informacje określone w formularzu Wniosku o wpis do
rejestru podmiotów,
e) został podpisany przez producenta rolnego lub osobę uprawnioną do
reprezentowania producenta rolnego,
f) został złożony we właściwym terminie, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2.2).
5) Jeżeli Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nie spełnia wymogów formalno –
prawnych, a istnieje możliwość uzupełnienia braków we wniosku, wówczas OT
ARR wezwie wnoszącego wniosek do uzupełnienia tych braków, z pouczeniem,
że nieuzupełnienie tych braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania niniejszego wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
6) Jeżeli Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nie spełnia wymogów formalno –
prawnych i nie ma możliwości jego uzupełnienia, OT ARR przesyła do
wnoszącego wniosek Decyzję o odmowie wpisu do rejestru podmiotów
posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.
7) Jeżeli Wniosek o wpis do rejestru podmiotów spełnia wymogi formalno – prawne
wydawane są:
a) decyzja o wpisie nabywcy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej do
rejestru podmiotów,
b) decyzja o skreśleniu zbywcy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej
z rejestru podmiotów.
7.1) W

przypadku,

gdy

nie

zostało

zakończone

postępowanie

sądowe

o stwierdzenie nabycia spadku i nabywca prawa do płatności niezwiązanej
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dołączył do Wniosku o wpis do rejestru podmiotów dokumenty, o których
mowa w pkt 4.2. ppkt 2.5) lit. c), Decyzja o wpisie nabywcy prawa do
uzyskania płatności niezwiązanej do rejestru podmiotów wydawana jest przez
Dyrektora OT ARR, po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie, o którym
mowa w pkt 4.2. ppkt 3.
7.2)

W Decyzji o wpisie nabywcy prawa do uzyskania płatności niezwiązanej do
rejestru podmiotów Dyrektor OT ARR określa nabywcy prawa do uzyskania
płatności

niezwiązanej,

indywidualną

ilość

referencyjną

w

wysokości

odpowiadającej indywidualnej ilości referencyjnej określonej podmiotowi,
któremu dotychczas przysługiwało to prawo (zbywcy).
8) W przypadku stwierdzenia, że zbywca prawa nie jest wpisany do Rejestru
podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a tym
samym nie posiada prawa do uzyskania płatności niezwiązanej i/lub nabywca
prawa nie spełnił niezbędnych warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów
lub jego Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wpłynął po terminie wymaganym
do jego złożenia, o którym mowa w pkt 4.2. ppkt 2.2), lub nabywca prawa nie
złożył prawomocnego postanowienia sądu w terminie, o którym mowa w pkt 4.2.
ppkt 3), Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję o odmowie wpisu do rejestru
podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.
9) Nabywca prawa wpisany do Rejestru podmiotów posiadających prawo do
uzyskania płatności niezwiązanej, zobowiązany jest powiadomić Dyrektora OT
ARR (właściwego ze względu na siedzibę nabywcy prawa), o zmianie danych,
o których mowa w pkt 3.2. ppkt 2), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich
zaistnienia.
9.1)

Powiadomienie o zmianach powinno być dokonane na formularzu Informacji
o zmianie danych stanowiących Załącznik 2, dołączony do niniejszych
warunków. Wraz z informacją nabywca prawa zobowiązany jest złożyć
dokumenty potwierdzające zmianę w przypadku, gdy nie dołączył ich do
formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 (w celu dokonania aktualizacji
danych w CRP).
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9.2)

Formularz Informacji o zmianie danych nabywca prawa może uzyskać
w Centrali ARR, OT ARR lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR
www.arr.gov.pl.

9.3)

Wypełniony i podpisany formularz Informacji o zmianie danych, może być
złożony przez nabywcę prawa:
a) bezpośrednio we właściwym OT ARR (ze względu na siedzibę nabywcy
prawa),
b) poprzez przesłanie listem poleconym do właściwego OT ARR (ze względu
na siedzibę nabywcy prawa).

Za datę złożenia informacji, przyjmuje się datę nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego.
9.4) Na podstawie Informacji o zmianie danych, złożonej przez nabywcę prawa,
wpisanego do Rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania
płatności niezwiązanej, ARR dokonuje aktualizacji wpisu do rejestru.
5. ODWOŁANIA OD DECYZJI
1) Od decyzji wydanych w ramach stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania
płatności niezwiązanej, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 6), ppkt 7) i ppkt 8) oraz
w pkt 4.2. ppkt 7) i ppkt 8), stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji
Rynku Rolnego wniesione za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2) Po wyczerpaniu środków odwoławczych strona może wnieść skargę na decyzję
z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
za pośrednictwem Prezesa ARR w terminie 30 dni od dnia doręczenia
skarżącemu decyzji (art. 52, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z późn. zm.).
6. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU
DO PRAWODAWSTWA UE I KRAJOWEGO
Pracownicy Audytu, kontrolerzy ARR, pracownicy ARiMR, przedstawiciele Komisji
Europejskiej oraz inne instytucje na podstawie odrębnych przepisów mają prawo do

Strona 15 z 17

kontroli producentów rolnych w zakresie wszystkich czynności i dokumentów
związanych z udzielaniem płatności niezwiązanej przez ARR.

7. PODSUMOWANIE
Wyżej określone warunki dotyczące stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania
płatności niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa będą obowiązywać do
odwołania,

z

zastrzeżeniem

możliwości

wystąpienia

zmian

wprowadzonych

w legislacji Wspólnoty lub krajowej.
Dokumenty związane ze stwierdzeniem nabycia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa, producent rolny zobowiązany jest
przechowywać przez okres 5 lat.
8. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY
8.1. Skróty
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARR – Agencja Rynku Rolnego
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców
OT ARR – Odział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
WE – Wspólnota Europejska
UE – Unia Europejska

8.2. Definicje
Członek grupy – osoba fizyczna lub prawna, która zrzeszona jest w grupie
producenckiej, prowadzącej działalność na podstawie ustawy z dnia 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).
Grupa producencka – jest to podmiot, mający osobowość prawną działający na
podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).
Ekwiwalent skrobi - ilość skrobi, którą można uzyskać z ziemniaków, obliczona
w oparciu o średnią zawartość skrobi w tych ziemniakach, przy zastosowaniu
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wskaźników określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2235/2003 z 23 grudnia
2003 r. ustalającego wspólne zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE)
Nr 1782/2003 i (WE) Nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej.
Indywidualna ilość referencyjna – ilość ekwiwalentu skrobi otrzymanego
z ziemniaków skrobiowych dostarczonych w ramach umowy kontraktacji zawartej na
rok gospodarczy 2007/2008, dla której producent rolny lub grupa producentów
rolnych, której jest członkiem, uzyskała płatność uzupełniającą.
Kontroler ARR – pracownik ARR upoważniony do przeprowadzenia kontroli
w imieniu ARR.
Płatność

związana

dostarczającemu

–

płatność

producentowi

skrobi

przysługująca
ziemniaczanej

producentowi
na

podstawie

rolnemu,
umowy

kontraktacji zawartej przez tego producenta rolnego albo grupę producentów rolnych,
której jest członkiem, ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej,
w ramach kwot produkcyjnych przydzielonych tym producentom skrobi.
Płatność niezwiązana – część płatności uzupełniającej niezwiązana z produkcją,
przyznawana przez Dyrektora OT ARR w drodze decyzji administracyjnej na wniosek
producenta rolnego, na podstawie art. 38a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.
1702, z późn. zm.).
Płatność uzupełniająca – płatność składająca się z części płatności związanej
z produkcją, zwanej dalej „płatnością związaną” oraz części płatności niezwiązanej
z produkcją, zwanej dalej „płatnością niezwiązaną”.
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, który spełnia warunki do przyznania
jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego.
Producent skrobi – każda osoba fizyczna lub prawna działająca na obszarze Polski,
zgodnie z przepisami prawa o działalności gospodarczej, której przedmiot
działalności gospodarczej obejmuje produkcję skrobi z ziemniaków skrobiowych
dostarczonych przez producentów rolnych do autoryzowanych punktów skupu
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w ramach umów kontraktacji, zawartych w ramach kwoty produkcyjnej przydzielonej
producentowi skrobi.
Rok gospodarczy – okres rozpoczynający się 1 lipca i kończący się 30 czerwca
następnego roku kalendarzowego.
Skrobia – skrobia ziemniaczana wyprodukowana z ziemniaków skrobiowych
dostarczonych do autoryzowanego punktu skupu w ramach umów kontraktacji.
Umowa

kontraktacji

–

umowa

zawarta

pomiędzy

producentem

rolnym

a producentem skrobi, w której producent rolny zobowiązuje się wytworzyć
i dostarczyć do producenta skrobi ilość ziemniaków określoną w umowie,
a producent skrobi zobowiązuje się odebrać ziemniaki w umówionym terminie
i zapłacić za nie cenę ustaloną oraz spełnić określone świadczenia dodatkowe, jeżeli
umowa

lub

przepisy

szczególne

przewidują

obowiązek

spełnienia

takiego

świadczenia.
Właściwy OT ARR – OT ARR, na którego obszarze działania znajduje się
siedziba/miejsce zamieszkania producenta rolnego.
Ziemniaki – ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, które
zawierają co najmniej 13% skrobi, z wyjątkiem stosowania artykułu 5 ustęp 3 akapit
drugi rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2236/2003.

8.3. Adresy
Wykaz Oddziałów Terenowych ARR stanowi Załącznik 4 do niniejszych warunków.

9. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej,
Załącznik 2 Informacja o zmianie danych,
Załącznik 3 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów,
Załącznik 4 Wykaz Oddziałów Terenowych ARR.

Załącznik 1
Wniosek o stwierdzenie nabycia
prawa do uzyskania płatności niezwiązanej

PNZW01

Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną
/Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej – proszę wpisać poniżej numer
rejestracyjny otrzymany w ARR/

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

*
Numer wniosku………………………………………………………………..1

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR …………………………………………………

Cel złożenia wniosku (poniżej zaznaczyć właściwe pole)

Wniosek

Korekta wniosku

CZĘŚĆ A – Dane producenta rolnego
1. Nazwa lub nazwisko

2. Imię w przypadku osoby fizycznej
3. NIP

4. PESEL

5. REGON
6. Adres producenta rolnego /ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy/

7. Kod pocztowy

-

8. Kod kraju

9. Poczta
10. Gmina
11. Powiat
12.Województwo
13. Telefon
asasxasxproszę
14. Faks
15. E – mail
16. Nr rachunku bankowego (bez nazwy i adresu banku)

17. Nr identyfikacyjny2
1
2

Wypełnia OT ARR.
Nadany przez ARiMR na postawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.

Wersja: 1.1
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CZĘŚĆ B
Wnioskuję o ustalenie indywidualnej ilości referencyjnej ekwiwalentu skrobi, związanej z prawem do
uzyskania płatności niezwiązanej, określonej na podstawie ekwiwalentu skrobi otrzymanego
z ziemniaków dostarczonych w ramach umów kontraktacji zawartych na rok gospodarczy 2007/2008.

Lp.

Numer umowy
kontraktacji
zawartej w roku
2007 r.

Nazwa producenta skrobi,
z którym została zawarta
umowa kontraktacji

Nr decyzji w sprawie
przyznania płatności dla
plantatorów ziemniaków
ze zbiorów w 2007r.

Ilość ekwiwalentu skrobi
objętego dopłatą za
ziemniaki dostarczone
w ramach umowy
kontraktacji (kg)

Razem

CZĘŚĆ C – Oświadczenie producenta rolnego
1. Oświadczam, że znane mi są „Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa – sektor skrobi ziemniaczanej”.
2. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub
zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie oświadczeniu.
3. Przyjmuję do wiadomości, że:
- ARR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub
nieaktualne informacje wynikające ze złożonego formularza, które nie zostały zaktualizowane,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków
rolnych,
- przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawiania3,
- administratorem danych jest ARR3. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań na rynkach
produktów rolnych i żywnościowych,
- moje dane oraz otrzymane kwoty z tytułu dopłat są publikowane za pośrednictwem strony
internetowej4.
Imię i Nazwisko osoby/osób
uprawnionej/ych do
reprezentowania
producenta rolnego

3
4

..............................................................

…………………………………………………………………..

Miejscowość, data

Pieczęć firmowa i/lub czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania producenta rolnego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
art. 44a rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005,
str. 1, z późn. zm.) oraz art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 76 z 19.03.2008, str. 28).

Wersja: 1.1
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Załącznik 2
Informacja o zmianie danych

……………………………………………..……
……………………………………………….…
……………………………………………….…
Nazwa i adres producenta rolnego/

………………………………………...…….…
/NIP/

…………………………………………………
/REGON/

………………………………………….......…
/Nr rejestracyjny w CRP/

AGENCJA RYNKU ROLNEGO
ODDZIAŁ TERENOWY
w……………………………………
Niniejszym informuję o zmianie danych, które zostały zgłoszone w celu uzyskania wpisu do
Rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej (poniżej wymienić zaistniałe
zmiany):

1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………
W związku z powyższym, w dniu ………………… złożyłem w ARR formularz WPR_P1_f1, celem
aktualizacji danych.
Dokumenty potwierdzające zmianę danych (poniżej wymienić dokumenty)1:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. .…………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………..…………………………………………………
Pieczęć firmowa i/lub czytelny podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania producenta rolnego

UWAGA
W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.),
Informację o zmianie danych należy przekazać do właściwego OT ARR w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia zaistnienia zmiany.
1

Jeżeli dokumenty potwierdzające zmianę danych nie zostały złożone razem z formularzem WPR_P1_f1 lub
producent rolny nie aktualizował danych w CRP, dokumenty te należy dołączyć do niniejszej informacji.
Wersja: 1.1
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Załącznik 3
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów

PNZW02

Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną
/Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej – proszę wpisać poniżej numer
rejestracyjny otrzymany w ARR/
Pieczątka kancelarii
Data wpływu

*
KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR ………………………………………………………………….……..
1

Numer wniosku …………………………….………………..
Cel złożenia wniosku (poniżej zaznaczyć właściwe pole)

Wniosek

Korekta wniosku

CZĘŚĆ A – Dane producenta rolnego, który nabył prawo do uzyskania płatności niezwiązanej
1. Nazwa lub nazwisko

2. Imię w przypadku osoby fizycznej
3. NIP

4. PESEL

5. REGON
6. Adres producenta rolnego /ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy/

7. Kod pocztowy

-

8. Kod kraju

9. Poczta
10. Gmina
11. Powiat
12.Województwo
13. Telefon
asasxasxproszę
14. Faks
15. E – mail
16. Nr rachunku bankowego (bez nazwy i adresu banku)

17. Nr identyfikacyjny2
1
2

Wypełnia OT ARR
Nadany przez ARiMR na postawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.
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CZĘŚĆ B
Wnioskuję o wpis do rejestru podmiotów w związku z nabyciem prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej.
Nabycie prawa do uzyskania płatności niezwiązanej nastąpiło w wyniku3:
Nabycia gospodarstwa rolnego wraz z prawem do uzyskania płatności niezwiązanej.
Dziedziczenia gospodarstwa rolnego wraz z prawem do uzyskania płatności niezwiązanej.

CZĘŚĆ C – Dane producenta rolnego, od którego nastąpiło nabycie prawa do uzyskania
płatności niezwiązanej
1. Nr CRP

*

2. Nazwa lub nazwisko

3. Imię w przypadku osoby fizycznej
4. NIP

5. PESEL

6. REGON
7. Adres producenta rolnego /ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy/

8. Kod pocztowy

-

9. Kod kraju

10. Poczta
11. Gmina
12. Powiat
13.Województwo
14. Telefon
asasxasxproszę
15. Faks
16. E – mail
17. Nr identyfikacyjny4
18. Nr decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej

3

4

Zaznaczyć właściwe pole.
Nadany przez ARiMR na postawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.

Wersja: 1.1
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CZĘŚĆ D – Oświadczenie producenta rolnego
1. Oświadczam, że znane mi są „Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności
niezwiązanej oraz przeniesienia tego prawa – sektor skrobi ziemniaczanej”.
2. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub
zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie oświadczeniu.
3. Przyjmuję do wiadomości, że:
- ARR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub
nieaktualne informacje wynikające ze złożonego formularza, które nie zostały zaktualizowane,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków
rolnych,
- przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawiania5,
- administratorem danych jest ARR5. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań na rynkach
produktów rolnych i żywnościowych,
- moje dane oraz otrzymane kwoty z tytułu dopłat są publikowane za pośrednictwem strony
internetowej6.

Imię i Nazwisko osoby/osób
uprawnionej/ych do
reprezentowania
producenta rolnego

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

5
6

…………………………………………………………………..
Pieczęć firmowa i/lub czytelny podpis wnioskodawcy lub
osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania
producenta rolnego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Art. 44a rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005,
str. 1 z późn. zm.) oraz art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 76 z 19.03.2008,
str. 28).
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Załącznik 4
Wykaz Oddziałów Terenowych ARR

L.p.

Oddział Terenowy

Adres siedziby OT
ARR

Telefon

Fax

(85) 664-31-60

1

OT ARR Białystok

ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok

(85) 664-31-50

2

OT ARR Bydgoszcz

ul. Kasztanowa 57
85-605 Bydgoszcz

(52) 584-92-92

3

OT ARR Gdynia

ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

(58) 669-43-00

(58) 669-83-21

4

OT ARR Gorzów Wlkp.

ul. Gen.Sikorskiego 20
C
66-400 Gorzów Wlkp.

(95) 728-26-58

(95) 728-27-86

5

OT ARR Katowice

Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice

(32) 359-49-00

(32) 359-49-34

6

OT ARR Kielce

ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce

(41) 343-31-90
(41) 343-23-93

(41) 368-70-49

7

OT ARR Kraków

ul. Mogilska 104
31-546 Kraków

(12) 424-09-40

(12) 426-49-10

8

OT ARR Lublin

ul. Unicka 4
20-126 Lublin

(81) 444-45-30

(81) 444-45-32

9

OT ARR Łódź

ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź

(42) 685-52-18

(42) 685-52-24

10

OT ARR Olsztyn

ul. Partyzantów 1/2
10-959 Olsztyn

(89) 523-78-65
(89) 527-74-58

(89) 527-92-49

11

OT ARR Opole

(77) 441-70-00

(77) 441-70-01

(0 61) 852-14-33

(0 61) 853-67-95

ul. Horoszkiewicza 6

(52) 584-15-03

45-301 Opole
12

OT ARR Poznań

ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

13

OT ARR Rzeszów

Al. J. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

(17) 864-20-27
(17) 861-20-29

(17) 864-20-30
(17) 861-20-81

14

OT ARR Szczecin

ul. Niedziałkowskiego 21
71-410 Szczecin

(91) 464-82-00

(91) 422-57-76

15

OT ARR Warszawa

ul. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa

(22) 515-81-31
do 33

(22) 515-81-13

16

OT ARR Wrocław

ul. Powstańców Śląskich
28/30, 53-333 Wrocław

(71) 335-01-51

(71) 335-01-79

