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1.

Wprowadzenie
Celem wsparcia producentów sektora owoców i warzyw jest złagodzenie skutków

kryzysu spowodowanego enterokrwotocznym szczepem bakterii Escherichia coli
(EHEC), który przyczynił się do ograniczenia spożycia świeżych owoców i warzyw.
Agencja w ramach powyższego celu realizuje zadania i obowiązki państwa
członkowskiego związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 ust. 1
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora owoców
i warzyw (Dz. U. UE L 160, 18.06.2011, str. 71-79), z wyłączeniem wsparcia
w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 585/2011, które jest przyznawane i wypłacane zgodnie z przepisami o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz
rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, w tym przeprowadza kontrole, o których
mowa w art. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 585/2011.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 585/2011, wsparcie
z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC obejmuje działania
związane:
Ø z wycofaniem z rynku produktów,
Ø z niezbieraniem,
Ø z zielonymi zbiorami.
Mechanizm obejmuje produkty: ogórki, sałata, endywia o liściach karbowanych
i szerokolistna, pomidory, słodka papryka, cukinia.
2.

Uczestnicy mechanizmu
W

mechanizmie

„Wsparcie

w

sektorze

owoców

i

warzyw

z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC” mogą uczestniczyć:
1)

producenci owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów
owoców i warzyw,

2)

organizacje

producentów

owoców

i

Województwa.
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warzyw

uznane

decyzją

Marszałka

3.

Akty prawne

3.1 Akty prawne UE
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.
ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe
dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku wina) (Dz. U. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1 z późn. zm),
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.
ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96,
(WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. U. UE
L 350, 31.12.2007, str. 1, z późn. zm.),
3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca
2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora
przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157, 15.06.2011, str. 1-163),
4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca
2011 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora
owoców i warzyw (Dz. U. UE L 160, 18.06.2011, str. 71-79).
3.2 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 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi
uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 z pózn. zm.),
3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie

sposobu

oznaczania

i

zabezpieczenia

owoców i

warzyw

nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych
owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji (Dz. U. z 2006 r.
Nr 161 poz.1140).
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6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie realizacji
przez

Agencję

Rynku

Rolnego

zadań

związanych

z

ustanowieniem

tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku owoców i warzyw,
zwane dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów” (Dz. U. Nr 130, poz. 750).
4.

Produkty i działania objęte mechanizmem.
Mechanizm „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu

spowodowanego szczepem bakterii EHEC” obejmuje następujące:
I. produkty:
Kod CN

Opis

0707 00 05
0705 11 00; 0705 19 00;
0705 29 00

ogórki
sałata

0702 00 00

endywia o karbowanych liścia
i szerokolistna
pomidory

0709 60 10

słodka papryka

0709 90 70

cukinia

II. działania:
a.

zielony zbiór – oznacza łączne zbiory nienadających się do sprzedaży produktów
na danym obszarze przeprowadzane przed rozpoczęciem normalnych zbiorów.
Przedmiotowe produkty nie mogą być uszkodzone przed rozpoczęciem zielonych
zbiorów z powodu warunków klimatycznych, choroby lub innych powodów.
Działanie to obejmuje zabieg uprawowy polegający na wprowadzeniu do gleby,
niedojrzałych produktów pochodzących z uprawy objętej tym działaniem albo
przeznaczenie na kompost niedojrzałych produktów pochodzących z uprawy
objętej tym działaniem,

b.

niezbieranie - oznacza sytuację, w której z danego obszaru nie pozyskuje się
produkcji w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego.
Zniszczenie produktów w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub chorób
nie jest jednak uważane za niezbieranie.
Na uprawie objętej tym działaniem zabieg uprawowy polega na wprowadzeniu
produktów pochodzących z tej uprawy do gleby.

UWAGA:
Zbieranie
zielonych
owoców i
warzyw
i niezwiązanymi z normalnymi metodami uprawy.

oraz

5

niezbieranie

są

czynnościami

dodatkowymi

c.

wycofanie, polega na wycofaniu ze sprzedaży (nieprzeznaczanie do sprzedaży)
warzyw, o których mowa w pkt 4 ppkt I niniejszych warunków. Czynność
realizowana

jest

przez

uznane

organizacje

producentów

i

producentów

indywidualnych, którzy decydują o niewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych
przez swoich członków lub przez siebie produktów.
Wycofania można dokonać tylko do odbiorców ujętych w Rejestrze uznanych
organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych
oraz osób fizycznych, dostępnym na stronie internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl.
Inne działania w tym zakresie nie są uważane za wycofania.
Jeżeli dla wycofywanego produktu istnieje norma handlowa, o której mowa w tytule
II „Klasyfikacja produktów” rozporządzenia wykonawczego Komisji nr543/2011 produkt
wycofany z rynku powinien być zgodny z w/w normami z wyjątkiem przepisów
dotyczących prezentacji i oznakowania produktów. Produkty mogą być wycofywane
luzem, a produkty różnej wielkości mogą być wycofywane jednocześnie, pod warunkiem
spełnienia minimalnych wymagań dla klasy II, w szczególności wymagań dotyczących
jakości i wielkości.
Jeżeli dla danego produktu nie istnieje norma handlowa, produkty wycofane
z rynku muszą spełnić minimalne wymagania określone w załączniku X do
rozporządzenia wykonawczego Komisji nr _543/2011, tj:
1.

Produkty muszą być:

Ø

całe,

Ø

zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które
czynią je niezdatnymi do spożycia,

Ø

czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,

Ø

praktycznie wolne od szkodników oraz od uszkodzeń spowodowanych przez
szkodniki,

Ø

wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,

Ø

wolne od obcych zapachów i/lub smaków.

2.

Produkty muszą być dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, zgodnie z rodzajem.

3.

Produkty muszą być charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.
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Jeżeli wycofywane owoce lub warzywa nie są przeznaczone do bezpośredniej
konsumpcji,

powinny być oznaczone i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie
tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji .
Na opakowaniach produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji powinny być
umieszczone:
Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011].

5.

Przebieg mechanizmu.

5.1 Czynności podejmowane przez producentów owoców i warzyw niebędących
członkami organizacji producentów owoców i warzyw oraz organizacje
producentów owoców i

warzyw

w

okresie

od

dnia

wejścia

w

życie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.2011 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 750) do
dnia 30 czerwca 2011 r.
5.1.1 Złożenie powiadomień.
I. Uczestnik mechanizmu, który zamierza podjąć działania, o których mowa w pkt 4 ppkt
II niniejszych warunków musi zgłosić powyższy fakt do dyrektora właściwego OT ARR
na formularzu:
1)

Powiadomienie o zielonych zbiorach/niezbieraniu w związku z kryzysem
spowodowanym szczepem bakterii EHEC, stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszych warunków – dotyczy czynności niezbierania lub zbieranie zielonych
owoców i warzyw,

2)

Powiadomienie o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych do sprzedaży
owoców i warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii
EHEC, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych warunków – dotyczy
wycofania partii produktów objętych rozporządzeniem wykonawczym Komisji
(UE) nr 585/2011.

II. Formularze w/w powiadomień dostępne są w:
-

Centrali ARR,
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-

Oddziałach Terenowych ARR

-

na stronie internetowej ARR.

III. Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia w/w działań należy przekazać, co
najmniej na jeden dzień roboczy przed dniem ich przeprowadzania do godz. 10.
IV. Jeżeli czynności mają być przeprowadzone w dniu wolnym od pracy lub w dniu
następującym po dniu wolnym od pracy powiadomienia należy przekazać do godz. 10
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy.
V. Powiadomienia dokonuje się w formie pisemnej, za pomocą faksu lub pocztą
elektroniczną.

Adresy

poczty

elektronicznej

poszczególnych

OT

ARR

umieszczone są w pkt. 9.3 niniejszych warunków.
VI. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ppkt V oryginał w/w powiadomień należy
wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
VII. W przypadku, gdy w/w dokumenty są poprawne pod względem formalno – prawnym,
ARR przeprowadza kontrolę na miejscu mającą na celu potwierdzenie dokonania
zadeklarowanej czynności przez uczestnika mechanizmu.
UWAGA:
Czynności określone w pkt 4 ppkt II niniejszych warunków mogą się odbywać
tylko i wyłącznie w obecności kontrolera OT ARR.
VIII. Powiadomienia zawierające braki, ale umożliwiające ARR przeprowadzenie kontroli
na miejscu, mogą zostać poprawione za pomocą dodatkowych działań w celu
wyjaśnienia zaistniałych uchybień (telefon, faks, itp.).
IX. Jeżeli

w/w

dokumenty

obarczone

są

błędami

uniemożliwiającymi

ARR

przeprowadzenie kontroli bądź nie ma możliwości ich poprawy przy użyciu
dodatkowych działań, wówczas przedmiotowe powiadomienia nie są przyjmowane
przez ARR do realizacji w ramach mechanizmu, o czym uczestnik jest powiadamiany
pisemnie.
X. Wszystkie poprawnie uzupełnione powiadomienia należy złożyć do ARR najpóźniej do
dnia 29 czerwca 2011 r. do godz. 10.00. Dokumenty złożone po tym terminie nie są
przyjmowane przez Agencję do realizacji w ramach mechanizmu, o czym uczestnik
jest powiadamiany pisemnie.
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5.1.2. Kontrola przeprowadzonych działań.
I. W celu potwierdzenia dokonania przez uczestników mechanizmu działań określonych
w pkt 4 ppkt II niniejszych warunków SKT właściwego OT ARR przeprowadza na
miejscu kontrolę. Kontrola obejmuje ilości bądź powierzchnię produktów objętych
wsparciem. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport.
II. W

przypadku

wycofania

pracownik

SKT

OT

ARR

sporządza

dodatkowo

w 3 egzemplarzach Świadectwo przejęcia.
III. Świadectwo przejęcia podpisywane jest przez uczestników mechanizmu, dwa
egzemplarze w/w dokumentu otrzymuje uczestnik mechanizmu w celu potwierdzenia
odbioru produktów przez odbiorców, natomiast trzeci egzemplarz dołączany jest do
raportu z kontroli będącego w posiadaniu ARR.
IV. Po uzyskaniu podpisów także odbiorców na Świadectwie przejęcia, uczestnik
mechanizmu jeden egzemplarz pozostawia w swojej dokumentacji, a drugi załącza do
wniosku o udzielenie wsparcia.
5.3 Forma i termin złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w sektorze owoców
i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC.
I. Uczestnicy mechanizmu, którzy podejmowali działania określone w pkt. 4 ppkt II
niniejszych warunków, powinni złożyć we właściwym OT ARR „Wniosek o udzielenie
wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem
bakterii EHEC”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych warunków, nie później niż do
11 lipca 2011 r.
II. Organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw
niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, którzy dokonali
zielonych zbiorów albo niezebrania, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE)nr 585/2011, w terminie od dnia 26 maja 2011 r. do dnia
wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów, zobowiązani są do w/w wniosku
dołączyć:
1) Oświadczenie o niezbieraniu plonów/zbieraniu zielonych plonów w związku
z wystąpieniem kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC, stanowiące
załącznik nr 3 do niniejszych warunków – dotyczy dokonania przedmiotowej
czynności od dnia 26.05.2011 r. – do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady
Ministrów,
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2) Kopię protokołu strat – poniesionych od dnia 26.05.2011 r. – do dnia wejścia w życie
rozporządzenia Rady Ministrów, w sytuacji, gdy prowadzona jest pełna ewidencja
finansowo – księgowa (Uwaga: Dokument należy potwierdzić za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy).
III. Producent owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców
i warzyw, który dokonał wycofania z rynku w terminie od dnia 26 maja 2011 r. do dnia
do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów zobowiązany jest do w/w
wniosku dołączyć:
- Oświadczenie odbiorcy produktów wycofanych z rynków w związku z wystąpieniem
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC, stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszych warunków - dotyczy nieodpłatnego przekazania produktu od dnia
26.05.2011 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów.
IV. W odniesieniu do organizacji producentów owoców i warzyw, w okresie od
dnia 26 maja 2011 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów miały
zastosowanie dotychczasowe przepisy regulujące kwestię wycofań z rynku produktów
nieprzeznaczonych do sprzedaży.
V. Producent owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i
warzyw lub organizacja producentów owoców i warzyw, którzy prowadzili działania, o
których

mowa

w

pkt

4

ppkt

II

niniejszych

warunków

w

terminie

od

dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 czerwca 2011 r.,
składają wnioski o udzielenie wsparcia (…) na formularzach opracowanych i
udostępnionych przez ARR, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszych warunków
wraz ze Świadectwem przejęcia (dotyczy wycofania z rynku).
VI. Jeżeli organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw
niebędący członkiem organizacji owoców i warzyw, prowadzili działania, o których
mowa w pkt 4 ppkt II niniejszych warunków, w okresie od dnia 26.05.2011 r. do dnia
30.06.2011 r., powinni złożyć jeden wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca
2011 r.
VII. Formularz wniosku można uzyskać w:
ü Kancelarii Ogólnej Centrali ARR,
ü OT ARR,
ü poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR tj. www.arr.gov.pl .
VIII. Poprawnie wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy dokument powinien zostać złożony:
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ü bezpośrednio do właściwego OT ARR,
ü przesłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres właściwego OT
ARR.
IX. Wniosek o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC należy złożyć fizycznie nie później niż do
dnia 11 lipca 2011 r. (data wpływu do OT ARR).
X. W przypadku, gdy uczestnik mechanizmu zamierza nadać oryginał wniosku na
placówce pocztowej zobowiązany jest uprzednio przesłać do właściwego OT ARR
jego faks bądź scan, w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2011 r. (data wpływu
do OT ARR).
XI. Jeżeli wniosek wpłynie po w/w terminie, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję w sprawie
odmowy udzielenia wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC.
XII. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalno – prawnych niezbędnych
do jego złożenia Dyrektor OT ARR informuje wnioskodawcę dostępnymi środkami
łączności (faks, poczta elektroniczna) o brakach i wzywa do natychmiastowego ich
uzupełnienia, wyznaczając możliwy czas, w którym mogą one zostać uzupełnione.
Uzupełnienie braków należy przesłać faksem, pocztą elektroniczną, a oryginał wysłać
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
XIII. Ostatecznego uzupełnienia braków we wniosku można dokonać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 13 lipca 2011 r. (data wpływu do OT ARR) z uwagi na wiążący
termin prawa UE, który obliguje państwa członkowskie do przekazania
stosownych informacji do KE.
6.

Wsparcie

6.1 Prawo do wsparcia
I. Wsparcie dla uczestników mechanizmu, którzy podejmowali działania, o których mowa
w pkt 4 niniejszych warunkach w okresie od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 30 czerwca
2011 r. będzie mogło zostać przyznane po uprzedniej akceptacji KE zgłoszonych
informacji o łącznych ilościach wycofanych z rynku oraz łącznej powierzchni, której
dotyczyło niezbieranie lub zielone zbiory”.
II. Wypłata wsparcia przysługuje producentowi owoców i warzyw niebędącemu
członkiem organizacji producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów
owoców i warzyw, którzy w okresie od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011
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r. ponieśli straty ekonomiczne z powodu kryzysu wystąpienia szczepu bakterii EHEC i
należycie spełnili warunki uczestnictwa niezbędne do uzyskania wsparcia.
III. Wsparcie wypłaca się w terminie do dnia 15 października 2011 r.
IV. Stawki wsparcia zostaną podane na stronie internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl.
V. Wsparcie unijne, o którym mowa w art. 4 ust. 5 akapit 4 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 585/2011 (tj. działania takie jak zielone zbiory, niezbieranie) wynosi maksymalnie:
Produkt

Maksymalna stawka wsparcia
na hektar1
52 085 euro
36 896 euro
25 031 euro

Pomidory
Ogórki
Sałata, endywia o karbowanych liściach i
endywia szerokolistna
Papryka słodka
Cukinia

34 634 euro
13 767 euro

VI Wsparcie unijne dla czynności określonych w art. 4 ust. 5 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 585/2011 (tj. działanie wycofanie z rynku) wynosi:
Produkty

Maksymalne wsparcie
(EUR/100 kg)
33,2 euro/100 kg
24 euro/100 kg
38,9 euro/100 kg

Pomidory
Ogórki
Sałata, endywia o karbowanych liściach i
endywia szerokolistna
Papryka słodka
Cukinia

44,4 euro/100 kg
29,6 euro/100 kg

VII. Stawka wsparcia określona jest w załączniku 1 do rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 585/2011 ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia
sektora owoców i warzyw. Niemniej jednak, w sytuacji, gdy maksymalna kwota
wsparcia UE zostanie przekroczona przez państwa członkowskie, może ona ulec
redukcji przy użyciu współczynnika określonego przez KE.
7.

Weryfikacja zgodności z rozporządzeniami

Weryfikację

zgodności

z

rozporządzeniami

(RR_1234/2007;

RK_543/2011;

RWK_585/2011) przeprowadza ARR. Uczestnik mechanizmu zobowiązany jest
1

Przeliczenie kwot wyrażonych w euro na złote następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 1
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania agromonetarnego systemu euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365
z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.)
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zapewnić dostęp ARR do zasobów w celu potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych w w/w rozporządzeniach.
8.

Podsumowanie

Powyższe warunki będą obowiązywać do odwołania, chyba że postanowi się inaczej,
z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w niniejszych dokumentach,
w przypadku stwierdzenia występowania oczywistych pomyłek pisarskich, bądź zmian
wprowadzonych w legislacji Wspólnoty lub krajowej.
9.

Słownik pojęć i adresy

9.1 Skróty
ARR

-

Agencja Rynku Rolnego

OT ARR

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego.

CRP

-

Centralny Rejestr Przedsiębiorców

KE

-

Komisja Europejska

MRiRW

-

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UE

-

Unia Europejska

WE

-

Wspólnota Europejska

WPR

-

Wspólna Polityka Rolna

9.2 Definicje
Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania
uczestnika mechanizmu zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczeniem o

wpisie

do

Ewidencji

Działalności

Gospodarczej lub innym

dokumentem określającym jego status formalno-prawny, a także ich pełnomocnicy
Uznana organizacja producentów – każdy podmiot prawny lub jasno określona część
podmiotu prawnego, który został utworzony z inicjatywy rolników i spełnia warunki
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2008 r. w
sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw,
uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań jakie
powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 27)
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Uznanie/uprawnienie – formalne stwierdzenie, decyzją Prezesa ARR, na podstawie
wyników weryfikacji dokumentacji, że jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna
spełniają wymogi w ramach mechanizmu WPR „Administrowanie rozdysponowywaniem
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”

Właściwy OT ARR – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
wnioskodawcy Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego.
9.3 Adresy
Agencja Rynku Rolnego
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Telefoniczny punkt informacyjny tel. 661-72-72
Adresy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego dostępne są na stronie:
www.arr.gov.pl
Adresy e-mail OT ARR
Województwo, na terenie
którego działa dany OT
ARR
Podlaskie
Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Lubuskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Małopolskie
Lubelskie
Łódzkie
Warmińsko- Mazurskie
Opolskie
Wielkopolskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Dolnośląskie

OT ARR
Białystok
Bydgoszcz
Gdynia
Gorzów wielkopolski
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
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Adres e-mail
bialystok@arr.gov.pl
bydgoszcz@arr.gov.pl
gdynia@arr.gov.pl
gorzow@arr.gov.pl
katowice@arr.gov.pl
kielce@arr.gov.pl
krakow@arr.gov.pl
lublin@arr.gov.pl
lodz@arr.gov.pl
olsztyn@arr.gov.pl
opole@arr.gov.pl
poznan@arr.gov.pl
rzeszow@arr.gov.pl
szczecin@arr.gov.pl
warszawa@arr.gov.pl
wroclaw@arr.gov.pl

10. Formularze i załączniki
Załącznik Nr 1 – Wniosek o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie odbiorcy produktów wycofanych z rynków w związku
z wystąpieniem kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC dotyczy nieodpłatnego przekazania produktu,
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niezbieraniu plonów/zbieraniu zielonych plonów
w związku z wystąpieniem kryzysu spowodowanego szczepem
bakterii EHEC – dotyczy dokonania przedmiotowej czynności,
Załącznik Nr 4 – Powiadomienie o zielonych zbiorach/niezbieraniu w związku

z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC
Załącznik Nr 5 – Powiadomienie o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych do

sprzedaży owoców i warzyw w związku z kryzysem spowodowanym
szczepem bakterii EHEC
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Pieczątka kancelarii
Data wpływu

1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR

*
KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR......................………………………………
/Uwaga: numer nadaje ARR/

Producent owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw
Organizacja producentów owoców i warzyw
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. Wówczas przed wypełnieniem części A
formularza proszę zapoznać się z Instrukcją wypełniania formularza rejestracyjnego [WPR_P1_z1]!
Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez ARR jest rejestracja w CRP.

CZĘŚĆ A – DANE REJESTRACYJNE
2. Proszę wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest w celu aktualizacji danych
3. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę fizyczną wyłącznie prowadzącą działalność wytwórczą
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, nie zarejestrowaną w ewidencji działalności
gospodarczej
4. Proszę wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 3
5. Proszę wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobą prawną lub inną jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej
6. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę reprezentującą grupę/organizację producentów rolnych1
7. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorcy

8. Imię w przypadku osoby fizycznej
9. NIP

10. PESEL

11. NIP2
12. Numer ARiMR3
13. REGON
14. Kod pocztowy

-

15. Kod kraju

16. Poczta
17. Miejscowość

1

Jeżeli formularz składany jest przez osobę reprezentującą grupę/organizację producentów rolnych, należy do niniejszego formularza rejestracyjnego
załączyć listę wszystkich członków grupy/organizacji zawierającą: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, NIP, numer rejestracyjny ARR
członków już zarejestrowanych w ARR oraz formularze rejestracyjne wypełnione przez członków grupy/organizacji, którzy jeszcze nie są
zarejestrowani w ARR.
2
Pole nieobowiązkowe. Przedsiębiorca wypełnia je tylko wtedy, gdy zamierza wykorzystać dodatkowy NIP w rozliczeniach finansowych z ARR.
3
Pole nieobowiązkowe. Numer Identyfikacji Producenta w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
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18. Ulica
19. Numer domu

20. Numer mieszkania

21. Numer skr. poczt.

22. Gmina
23. Powiat
24. Województwo

25. Telefon

4
26. Faks
27. E – mail
28. Adres do korespondencji - wypełnić jedynie wtedy, gdy jest inny od adresu podanego w polach 14 – 24.
.

29. Numer rachunku bankowego (bez nazwy i adresu banku)

Symbol kraju

30. BIC (Bank Identification Code) - wypełniają jedynie przedsiębiorcy posiadający rachunek w banku mającym siedzibę poza
granicami Polski

4

OŚWIADCZAM, ŻE DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM / W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY :
1.

Zobowiązuję się przestrzegać warunków uczestnictwa w mechanizmach, w których będę uczestniczył.

2.

Zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu.

3.

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli przez ARR lub instytucji z jej upoważnienia, w zakresie prawdziwości danych podanych w formularzu
rejestracyjnym.

4.

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.

5.

Wyrażam zgodę, aby we wzajemnych rozliczeniach ARR poprzez jednostronne, pisemne oświadczenie dokonywała 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.

6.

W przypadku uczestniczenia 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.

7.

Przyjmuję do wiadomości, że:
- 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 2,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych,
- przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawiania

5,

5

- administratorem danych jest ARR . Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,

4

5
7

niepotrzebne skreślić
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Wycofanie - polega na wycofaniu ze sprzedaży (nieprzeznaczanie do sprzedaży) produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 RWK_585/2011
Działanie to realizowane jest przez uznane organizacje producentów i producentów indywidualnych, którzy decydują o niewystawianiu na sprzedaż
wytwarzanych przez swoich członków lub przez siebie produktów.
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CZĘŚĆ B – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA WARZYW
Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ……. ha.
W ramach prowadzonej przeze mnie działalności:
1.

w okresie od 26.05.2011 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.2011 r.
(Dz. U. Nr 130, poz. 750) zrealizowałem działania dotyczące:

a. wycofania7 z rynku, za które wnioskuję o przyznanie wsparcia do produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Rodzaj produktów8 do których odnosi
się wsparcie

Ilość produktów, do których odnosi się
wsparcie
[kg]

Sposób zagospodarowania

b. niezbierania9
c.

zielonych zbiorów10

za które wnioskuję o przynanie wsparcia do produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Rodzaj produktów8
do których odnosi się wsparcie

Rzeczywista powierzchnia uprawy
produktów, do których odnosi się
wsparcie
[ha]11

Sposób zagospodarowania
(niezbieranie/zielone zbiory)

UWAGA!:
W kolumnie dotyczącej sposobu zagospodarowania w zakresie działań określonych w pkt 1 lit. b-c należy podać jeden z poniższych
sposobów zagospodarowania:
1) niezbieranie - np.: woranie, kultywatorowanie lub bronowanie,
2)

8

zielone zbiory - np.: woranie, kultywatorowanie lub bronowanie,przeznaczenie na kompost

Produkty uprawnione do wsparcia: produkty: ogórki kod CN 0707 00 05, sałata kod CN 0705 11 00 oraz 0705 19 00, endywie o karbowanych
liściach i endywie szerokolistne kod CN 0705 29 00, pomidory kod CN 0702 00 00, słodka papryka kod CN 0709 60 10, cukinia kod CN 0709 90 70.
9
Niezbieranie oznacza przeprowadzenie na uprawie objętej tym działaniem zabiegu uprawowego polegającego na wprowadzeniu produktów
pochodzących z tej uprawy do gleby.
10
Zielone zbiory oznaczają przeprowadzenie zabiegu uprawowego polegającego na wprowadzeniu do gleby, niedojrzałych produktów pochodzących
z uprawy objętej tym działaniem albo przeznaczenie na kompost niedojrzałych produktów.
11
Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wniosek o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC

Strona 4 z 5

Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze
owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

2.

w

okresie

od

dnia

wejścia

w

życie

rozporządzenia

Rady

Ministrów

z

dnia

21.06.2011

r.

(Dz. U. Nr 130, poz. 750) do dnia 30.06.2011 r. zrealizowałem działania dotyczące:
a.

wycofania7 z rynku, za które wnioskuję o przyznanie wsparcia do produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Rodzaj produktów8
do których odnosi się wsparcie

b.

niezbierania9

c.

zielonych zbiorów10

Ilość produktów, do których odnosi się
wsparcie
[kg]

Sposób zagospodarowania

za które wnioskuję o przyznanie wsparcia do produktów wyszczególnionych w poniższej tabeli:
Rodzaj produktu8
do których odnosi się wsparcie

Rzeczywista powierzchnia uprawy
produktów, do których odnosi się
wsparcie
[ha] 11

Sposób zagospodarowania
(niezbieranie/zielone zbiory)

UWAGA!:
W kolumnie dotyczącej sposobu zagospodarowania w zakresie działań określonych w pkt 2 lit. b-c należy podać jeden z poniższych
sposobów zagospodarowania:
1.

niezbieranie – np.: woranie, kultywatorowanie lub bronowanie,

2.

zielone zbiory - np.: woranie, kultywatorowanie lub bronowanie, przeznaczenie na kompost

Wnioskuję o wsparcie do w/w ilości/powierzchni 12 wg stawek określonych w RWK_585/2011
oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21.06.2011 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 750).

12

Niepotrzebne skreślić.

Wniosek o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC
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Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze
owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

CZĘŚĆ C – ZAŁĄCZNIKI I OŚWIADCZENIA
W celu udokumentowania informacji zawartych w tabeli w cześci B pkt 1 za okres od 26.05.2011 r. do dnia wejścia w
życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.2011 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 750) przedkładam niniejsze
dokumenty13:
Oświadczenie odbiorcy produktów wycofanych z rynków w związku z wystąpieniem kryzysu spowodowanego
szczepem bakterii EHEC, wg wzoru ARR
Oświadczenie o niezbieraniu/zielonych plonach w związku z wystąpieniem kryzysu spowodowanego
szczepem bakterii EHEC
Kopia protokołu strat potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
wnioskodawcy, w przypadku prowadzenia pełnej ewidencji finansowo-księgowej
W celu udokumentowania informacji zawartych w tabeli w cześci B pkt 2 lit. a za okres od dnia wejścia w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.2011 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 750) do dnia 30 czerwca 2011 r. przedkładam
niniejsze dokumenty:
Świadectwo przejęcia
Oświadczenia:
1. Oświadczam iż znane mi są Warunki udzielania wsparcia zgodnie, z którymi KE uprawniona jest do określenia
ostatecznych stawek w przypadku, gdy wnioski o wsparcie w całej UE przekroczą maksymalną kwotę wsparcia.
2. Oświadczam, ze nie otrzymałam/łem podwójnego unijnego lub krajowego dofinansowania lub rekompensaty
z jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej odnośnie działań kwalifikujących się do uzyskania wsparcia unijnego
w ramach RWK_585/2011.

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

13

Wybrać właściwe poprzez wstawienie znaku „X”.

…………………………………………………………………....
Podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania wnioskodawcy

Załącznik nr 2 do „Warunków uczestnictwa w mechanizmie
Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

Oświadczenie odbiorcy produktów wycofanych z rynków w związku z wystąpieniem kryzysu
spowodowanego szczepem bakterii EHEC
Nazwa ………………..………………………………………………………………………………….
/odbiorcy/
Adres zamieszkania /siedziby odbiorcy…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………….......
REGON 1) ……………………………………………………………………
Nr CRP (otrzymany w ARR) 1 …………………………………………..
oświadczam, że w dniu ……………………………. odebrałem bezpłatnie od:
Nazwa ………………..………………………………………………………………………………….
/dostawcy/
Adres zamieszkania /siedziby dostawcy…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………….......
REGON 1) ……………………………………………………………………
Nr CRP (otrzymany w ARR)1 …………………………………………..
niżej wskazane rodzaje produktów świeżych, dobrej jakości, przydatnych do spożycia:
Lp.

Rodzaj produktu2, do którego odnosi się
wsparcie

Ilości produktu, do którego odnosi się
wsparcie
[kg]

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................
Oświadczam, że:
1. znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 §1 Kodeksu karnego
(Dz.U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
2. wycofanie z rynku zostało dokonane do odbiorcy ujętego w Rejestrze uznanych organizacji
charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych,
dostępnym na stronie internetowej ARR.
……………………………………………...
Miejscowość, data

…………………………………………………
Czytelny podpis dostawcy

Oświadczam, że zobowiązuje się do:
przestrzegania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych
owoców i warzyw,
2. prowadzenia osobnych ewidencji towarów oraz rozliczeń finansowych dotyczących operacji
bezpłatnego odbioru,
3. akceptacji kontroli przewidzianych w przepisach unijnych;

1.

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

1

Czytelny podpis odbiorcy

jeżeli został nadany
produkty: produkty: ogórki kod CN 0707 00 05, sałata kod CN 0705 11 00 oraz 0705 19 00, endywie o karbowanych liściach i endywie
szerokolistne kod CN 0705 29 00, pomidory kod CN 0702 00 00, słodka papryka kod CN 0709 60 10, cukinia kod CN 0709 90 70.
2

Załącznik nr 3 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie
„Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

Oświadczenie o niezbieraniu/zielonych plonach w związku z wystąpieniem
kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC
Nazwa ………………..………………………………………………………………………………….
/wnioskodawcy/

Adres zamieszkania /siedziby wnioskodawcy…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………….......
REGON 1) ……………………………………………………………………
Nr CRP (otrzymany w ARR) 1 …………………………………………..
oświadczam,

że

w

powadzonej

przeze

mnie

działalności

w

dniu/ach

……………………………………………………, w związku z kryzysem spowodowanym
wystąpieniem bakterii EHEC zrealizowałem działania dotyczące niezbierania/zielonych
zbiorów2:
Lp.

Rodzaj produktu3, do którego odnosi się
wsparcie

Powierzchnia uprawy produktu, do którego
odnosi się wsparcie [ha]4

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................
Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297
§1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

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

Świadkowie5:
1………………………………………………..
Imię i nazwisko

Czytelny podpis producenta rolnego

………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu)

…………………………………………………. ………………………………………………………….
Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data i czytelny podpis

2.……………………………………………….

………………………………………………………….

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu)

…………………………………………………. ………………………………………………………….
Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość

1

Data i czytelny podpis

jeżeli został nadany
niepotrzebne skreślić
produkty: ogórki kod CN 0707 00 05, sałata kod CN 0705 11 00 oraz 0705 19 00, endywie o karbowanych liściach i endywie szerokolistne kod CN
0705 29 00, pomidory kod CN 0702 00 00, słodka papryka kod CN 0709 60 10, cukinia kod CN 0709 90 70.
4
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
5
świadkami powinny być osoby, które nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2

3

Powiadomienie o zielonych zbiorach/niezbieraniu w związku z kryzysem spowodowanym
szczepem bakterii EHEC
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Załącznik nr 4 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z
tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

Tu proszę nakleić identyfikator lub wpisać poniżej Nr rejestracyjny CRP ARR

Pieczątka kancelarii
*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR1 ……………………………….……………………………….
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.

1. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez uznana organizację producentów2
2. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę fizyczną wyłącznie prowadzącą działalność
wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, nie zarejestrowaną w ewidencji
działalności gospodarczej
3. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę fizyczną prowadząca działalność w dziale
specjalnej produkcji rolnej
3. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 2
6. Proszę wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej (z wyłączeniem uznanych organizacji producentów)

CZĘŚĆ A – DANE REJESTRACYJNE
7. Nazwa lub nazwisko

8. Imię w przypadku osoby fizycznej
10. PESEL3

9. NIP
4

11. NIP

12. Numer ARiMR - nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw

1 Uwaga: numer nadaje ARR.
2
W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu
paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 poz. 70 z późn. zm.)
3
Wpisać w przypadku osoby fizycznej.
4
Pole nieobowiązkowe. Wnioskodawca wypełnia je tylko wtedy, gdy zamierza wykorzystać dodatkowy NIP w rozliczeniach finansowych z ARR.
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Powiadomienie o zielonych zbiorach/niezbieraniu w związku z kryzysem spowodowanym
szczepem bakterii EHEC
Załącznik nr 4 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z
tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności5:
(nr gospodarstwa)

13. REGON
Adres zameldowania lub siedziby wnioskodawcy
14. Kod pocztowy

-

Identyfikator adresu (wypełnia ARR)

15. Kod kraju

16. Poczta
17. Miejscowość
18. Ulica
19. Nr domu
20. Nr mieszkania
21. Nr skrytki pocztowej
22. Gmina
23. Powiat
24. Województwo
25. Telefon
26. Faks
27. E-mail
28. Adres do korespondencji (wypełnić jedynie wtedy, gdy jest inny od adresu podanego w polach 14-24)

29. NR RACHUNKU BANKOWEGO (bez nazwy i adresu banku)
Symbol kraju

30. BIC (Bank Identyfication Code) – wypełniają jedynie przedsiębiorcy posiadający rachunek bankowy w banku mający siedzibę poza granicami Polski

5

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku 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.).

Powiadomienie o zielonych zbiorach/niezbieraniu w związku z kryzysem spowodowanym
szczepem bakterii EHEC
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Załącznik nr 4 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z
tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

Miejsce prowadzenia działu specjalnej produkcji rolnej (adres)

Zgodnie

z

przepisami

rozporządzenia

Rady

Ministrów

z

dnia

21.06.2011

r.

(Dz. U. Nr 130, poz. 750) informuję/emy, że zamierzam/my niezbierać6/dokonać zielonego zbioru7 jak
poniżej8:
II. Informacje o produktach, objętych działaniem niezbierania/zielonych zbiorów
Lp.

Nazwa produktu

1.

Pomidory (CN 0702 00 00)

2.

Ogórki (CN 0707 00 05)

3.

Sałata (CN 0705 11 00 oraz CN 0705
19 00)

4.

Endywia o liściach karbowanych i o
liściach szerokolistnych
(CN 0705 29 00)

5.

Cukinia (CN 0709 90 70)

6.

Słodka papryka (CN 0709 60 10)

………………………………………….
Miejscowość, data

6

Powierzchnia uprawy produktu
(ha)9

Powierzchnia uprawy produktu,
objętego działaniem
niezbierania/zielonych zbiorów 8
( ha)9

...............................................................................
Podpis i/lub pieczęć osoby upoważnionej

Niezbieranie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 RWK_585/2011 oznacza przeprowadzenie na uprawie objętej tym działaniem zabiegu
uprawowego polegającego na wprowadzeniu produktów do gleby.
7
Zielone zbiory oznaczają przeprowadzenie zabiegu uprawowego polegającego na wprowadzeniu do gleby, niedojrzałych produktów
pochodzących z uprawy objętej tym działaniem albo przeznaczenie na kompost niedojrzałych produktów.
8
Niepotrzebne skreślić.
9
Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Powiadomienie o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i
warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC
Załącznik nr 5 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z
tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

Tu proszę nakleić identyfikator lub wpisać poniżej Nr rejestracyjny CRP ARR

Wersja: 1.0

Pieczątka kancelarii

*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR1 ……………………………….……………………………….
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.

1. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez uznana organizację producentów2
2. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę fizyczną wyłącznie prowadzącą działalność
wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, nie zarejestrowaną w ewidencji
działalności gospodarczej
3. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę fizyczną prowadząca działalność w dziale
specjalnej produkcji rolnej
3. Wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 2
6. Proszę wpisać krzyżyk, jeśli powiadomienie składane jest przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej (z wyłączeniem uznanych organizacji producentów)

CZĘŚĆ A – DANE REJESTRACYJNE
7. Nazwa lub nazwisko

8. Imię w przypadku osoby fizycznej
9. NIP

10. PESEL3

11. NIP4
12. Numer ARiMR - nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw

1 Uwaga: numer nadaje ARR.
2
W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu
paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 poz. 70 z późn. zm.)
3
Wpisać w przypadku osoby fizycznej.
4
Pole nieobowiązkowe. Wnioskodawca wypełnia je tylko wtedy, gdy zamierza wykorzystać dodatkowy NIP w rozliczeniach finansowych z ARR.
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Powiadomienie o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i
warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC
Załącznik nr 5 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z
tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

Wersja: 1.0

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności5:
(nr gospodarstwa)

13. REGON
Adres zameldowania lub siedziby wnioskodawcy
14. Kod pocztowy

-

Identyfikator adresu (wypełnia ARR)

15. Kod kraju

16. Poczta
17. Miejscowość
18. Ulica
19. Nr domu
20. Nr mieszkania
21. Nr skrytki pocztowej
22. Gmina
23. Powiat
24. Województwo
25. Telefon
26. Faks
27. E-mail
28. Adres do korespondencji (wypełnić jedynie wtedy, gdy jest inny od adresu podanego w polach 14-24)

29. NR RACHUNKU BANKOWEGO (bez nazwy i adresu banku)
Symbol kraju

30. BIC (Bank Identyfication Code) – wypełniają jedynie przedsiębiorcy posiadający rachunek bankowy w banku mający siedzibę poza granicami Polski

5

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku 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.).
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Powiadomienie o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i
warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC
Załącznik nr 5 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z
tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

Zgodnie
(Dz. U. Nr

z

Rozporządzeniem

Rady

Ministrów

z

dnia

Wersja: 1.0

21.06.2011

r.

130, poz. 750) w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw
informuję/emy, że w dniu ........-……… 2011 r. zamierzam/my wycofać z rynku jak niżej6:

Produkt7

Ilość

Klasa jakości
handlowej8

[kg]

………………………………………….
Miejscowość, data

6

Miejsce wycofania9
Opakowanie

(Miejsce kontroli ilości
i jakości)

Planowany sposób
zagospodarowania10

...............................................................................
Podpis i/lub pieczęć osoby uprawnionej

Wycofanie - polega na wycofaniu ze sprzedaży (nieprzeznaczanie do sprzedaży) produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1
RWK_585/2011. Działanie to realizowane jest przez uznane organizacje producentów i producentów indywidualnych, którzy decydują o
niewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych przez swoich członków lub przez siebie produktów.
7
Produkty objęte działaniem: ogórki kod CN 0707 00 05, sałata kod CN 0705 11 00 oraz 0705 19 00, pomidory kod CN 0702 00 00,
słodka papryka kod CN 0709 60 10, cukinia kod CN 0709 90 70, cykoria kod CN 0705 29 00
8
Należy wpisać odpowiednio: klasa ekstra, klasa pierwsza, klasa druga lub jakość handlowa zgodnie z normą handlową określoną w
załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 543/2011 (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2011 str. 1)
9
Należy wskazać dokładny adres, pod którym będzie miało miejsce działanie.
10
Pole nieobligatoryjne. Jeżeli wypełnione należy podać nazwę i adresy proponowanych odbiorców nieprzeznaczonych do sprzedaży
owoców i/lub warzyw

