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Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR
Pieczątka Kancelarii

*

UWAGI:
1. Wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI
2. Nie używać korektora
3. Wypełniony formularz należy złożyć w OT ARR właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy
CZĘŚĆ A – INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel złożenia wniosku:
Uznanie

Aktualizacja danych

Korekta wniosku o uznanie

2. Podmiot zrzeszający członków jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
TAK
3. Formularz składany jest w celu uznania za: (zaznaczyć właściwe pole):
- Organizację producentów
- Zrzeszenie organizacji producentów
- Organizację międzybranżową

4. Nazwa organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji międzybranżowej

5. NIP
6. NIP

1

7. REGON
8. NR KRS
9. Kod pocztowy

-

10. Kod kraju

11. Poczta
12. Miejscowość

1

Pole nieobowiązkowe- wypełniane w przypadku wykorzystywania dodatkowego NIP w rozliczeniach finansowych w ARR

NIE
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13. Ulica
14. Numer domu

15. Numer mieszkania

16. Numer skr. poczt.

17. Gmina
18. Powiat
19. Województwo

20. Telefon
21. Faks
22. E – mail

23. Adres do korespondencji - wypełnić jedynie wtedy, gdy adres jest inny od adresu podanego w polach 9 – 19.

24. Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji (imię i nazwisko, sposób reprezentacji zgodny z aktem założycielskim)

25. Wyznaczone osoby do kontaktów (imię i nazwisko, telefon, e-mail)

CZĘŚĆ B - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Liczba członków organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów /
organizacji międzybranżowej łącznie:
w tym: osoby fizyczne

osoby prawne

2. Liczba członków organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów niebędących producentami
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3. Nazwa grupy lub grup produktów ze względu, na które organizacja producentów/ zrzeszenie organizacji/ organizacja
międzybranżowa wnioskuje o uznanie ze wskazaniem nazwy produktu w ramach grupy - nazwa grupy zgodnie z art. 1 pkt 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego 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. U. L 347 z 20.12.2013, s. 671)

4. Informacje o nazwach, siedzibach i adresach organizacji producentów tworzących zrzeszenie organizacji producentów

5. Informacje o nazwach, siedzibach i adresach podmiotów tworzących organizację międzybranżową ze wskazaniem udziału
organizacji w obszarach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 157 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1308/2013
(produkcja, handel, dystrybucja, przetwórstwo)

6. Wartość rocznej produkcji w (PLN) (organizacja producentów/zrzeszenie organizacji producentów)

7. Wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez organizację producentów/zrzeszenie organizacji producentów (PLN)
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OŚWIADCZAM, ŻE DZIAŁAJĄC W IMIENIU ORGANIZACJI PRODUCENTÓW/ ZRZESZENIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW/
ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ:
1.

Organizacja spełnia wymagania określone w art. 152, i art. 154, art. 156 oraz art. 158 rozporządzenia 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 10237/2001 i (WE) 1234/2007 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013) oraz wymogi
rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz
organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U.
z 2016 r. poz. 87)

2.

Zobowiązuję się:
−

przestrzegać warunków uczestnictwa w mechanizmie, w którym będę uczestniczył oraz przestrzegać obowiązujących przepisów
prawodawstwa krajowego i UE.

−

do
niezwłocznej
aktualizacji
w niniejszym formularzu.

danych

w

przypadku

zaistnienia

zmian

dotyczących

informacji

podanych

−

przedstawiać na żądanie ARR wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących realizacji mechanizmu,

−

archiwizować dokumentację związaną z realizacją mechanizmu przez okres 5 lat po roku, w którym dokonano wpisu do rejestru,

3.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach do niego są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym oraz faktycznym- jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

4.

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli i czynności sprawdzających przeprowadzanych przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego
ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny:

5.

−

prawdziwości danych podanych we wniosku

−

należytego przestrzegania warunków realizacji mechanizmu oraz dotyczących go przepisów krajowych i UE.

Przyjmuję do wiadomości, że:
− ARR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego
wniosku oraz za konsekwencje związane z rozbieżnością danych z danymi figurującymi w CRP, 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,
− dane są przetwarzane w celu realizacji zadań na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
− dane są publikowane za pośrednictwem strony internetowej.

.

Miejscowość:________________________________

Data ____ - ____________________ - _________
(dzień)
(miesiąc)
(rok)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
organizacji/ zrzeszenia organizacji / organizacji międzybranżowej
__________________________________
podpis
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Załączniki do wniosku:
Kopia aktu założycielskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania
organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych;

W przypadku organizacji producentów:
1. Statut zgodny z art. 153, 152 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 154 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1308/2013.
2. Informacje według stanu na dzień składania wniosku o uznanie, w zakresie produktu, ze względu na który organizacja
ubiega się o uznanie, o posiadanych przez poszczególnych członków organizacji producentów oraz organizację producentów:
a. działkach ewidencyjnych oraz ich powierzchni, na której prowadzona jest produkcja, ze wskazaniem nr tych działek i
obrębów ewidencyjnych,
b. ilościach zapasów poszczególnych produktów wytworzonych w gospodarstwach członków organizacji producentów,
c. zwierzętach gospodarskich poszczególnych gatunków, objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt
gospodarskich oznakowanych ze wskazaniem liczby zwierząt oraz numerów i adresów siedzib ich stad albo
zwierzętach gospodarskich, nieobjętych tym obowiązkiem, ze wskazaniem ich gatunku i liczby oraz miejsca ich
chowu,
d. zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu wykorzystywanych do produkcji, będących
w posiadaniu organizacji producentów i poszczególnych jej członków,
3. Informacje o zasobach ludzkich.

W przypadku organizacji producentów należy przedstawić wykaz członków zawierający:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy oraz siedziby iadresy,
numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli zostały nadane,
numery identyfikacyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numery PESEL)- w
przypadku osób fizycznych,
numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki
Narodowej (REGON), numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zostały nadane - w przypadku osób
prawnych i jednos tek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
numery paszportów lub innych dokumentów tożsamości, na podstawie których został nadany numer
identyfikac yjny - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
datę przystąpienia do organizacji producentów.

W przypadku organizacji producentów i zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowej:
a.
b.

zakres i opis działań jakie będą realizowane w okresie dwóch lat od dnia uznania,
informacje dotyczące źródeł finansowania tych działań.

W przypadku organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów:
•

Oświadczenia członków organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów o przystąpieniu do
tej organizacji lub tego zrzeszenia;

Oświadczenie potwierdzające, że organizacja międzybranżowa spełnia wymagania, o których mowa w art. 157 i w art.158
ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013.
W przypadku organizacji producentów i zrzeszenia organizacji producentów należy przedstawić: dokumenty potwierdzające
wartość podanej rocznej produkcji oraz wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez organizację
producentów/zrzeszenie organizacji producentów.

