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1.  Wprowadzenie 

Celem mechanizmu jest udzielenie pomocy finansowej producentom świń, 

prowadzącym gospodarstwa położone na obszarach objętych weterynaryjnymi 

środkami ochronnymi wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ognisk 

afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy ponieśli z tego tytułu straty wynikające ze 

spadku cen i problemów ze zbytem zwierząt.  

Pomoc przyznawana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmującym nadzwyczajne środki 

wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych 

świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r., o 

ile zwierzęta te były chowane w Polsce na obszarach objętych środkami w zakresie 

zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz zostały poddane 

niektórym ograniczeniom handlowym z tego powodu w okresie między 1 sierpnia a 

18 listopada 2018 oraz które spełniają warunki określone w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku 

Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania 

rynku wieprzowiny w Polsce.  

 

2. Akty prawne 

2.1 Akty prawne UE 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 

nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671,  

z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania 

nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, 

(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 

nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarzadzania 
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finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. 

UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w 

odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 

1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. UE L 92 z 06.04.2017,str. 41);  

5. Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.  

w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu  

do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich  

i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, 

str. 63); 

6. Decyzja wykonawcza Komisji 2016/1236 z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca 

załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w 

zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w 

niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących 

Estonii, Łotwy, Litwy i Polski (Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 45); 

7. Decyzja wykonawcza Komisji 2016/1372 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca 

załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w 

zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w 

niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących 

Łotwy i Polski (Dz. Urz. UE L 217 z 12.08.2016, str. 38); 

8. Decyzja wykonawcza Komisji 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniająca 

załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w 

zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w 

niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 228 z 22.08.2016, str. 33); 

9. Decyzja wykonawcza Komisji 2016/1900 z dnia 26 października 2016 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków 

kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń 

w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących 

Estonii, Łotwy i Polski (Dz. Urz. UE L 293 z 28.10.2016, str. 46); 

10. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1367 z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego 

pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 216 z 11.08.2016, str. 26); 
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11. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1406 z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego 

pomoru świń w Polsce i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1367  

(Dz. Urz. UE L 228 z 23.08.2016, str. 46). 
 

2.2 Akty prawne krajowe 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006); 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji 

przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 

nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1166); 

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 2015 r. poz.807, z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 546); 

5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki 

rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz.1065, z późn. zm.). 

 

3. Podstawowe skróty i definicje 

3.1 Skróty 

ARR – Agencja Rynku Rolnego 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego 
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez ARR 

UE – Unia Europejska 

KE – Komisja Europejska 
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EBC – Europejski Bank Centralny 

MPC – masa poubojowa ciepła 

3.2  Definicje 
Centralny Rejestr Przedsiębiorców – baza danych podmiotów uczestniczących  

w mechanizmach administrowanych przez ARR; 

Rejestr zwierząt gospodarskich – Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i 

siedzib stad tych zwierząt prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;   

Kod CN – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Jest ośmiocyfrowym 

rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS);  

Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania 

producenta rolnego zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także 

pełnomocnicy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej; 

Masa tuszy – masa tuszy uzyskanej ze świni dostarczonej do uboju, ustalona 

według masy poubojowej ciepłej (MPC); 

Siedziba stada producenta – rozumiana jako wszystkie siedziby stad tego 

producenta położone na obszarze, o którym mowa w pkt. 4.1 niniejszych warunków; 

Właściwy OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy  

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego 

się o pomoc.   

 

4. Uczestnicy mechanizmu  

4.1 O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku 

wieprzowiny w Polsce, zwaną dalej „pomocą”, mogą ubiegać się producenci świń, 

którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w 

siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na 

terytorium Polski wymienionym: 

1) w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE w 

sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
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afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i 

uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, zmienionej decyzjami 

wykonawczymi (UE) 2016/1236, (UE) 2016/1372, (UE) 2016/1405 i            

(UE) 2016/1900, 

2) w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1367 z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego 

pomoru świń w Polsce, 

3) w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1406 z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego 

pomoru świń w Polsce i uchylającej decyzję wykonawczą (UE) 2016/1367,  

4) w krajowych aktach prawnych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do 

niniejszych warunków, 

jeżeli spełnione zostały warunki, o których mowa w pkt 5.2 i 5.3. 

4.2 W przypadku śmierci producenta świń albo w przypadku wystąpienia innego 

zdarzenia, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, pomoc przysługuje 

producentowi świń będącemu jego spadkobiercą albo innym następcą prawnym, 

jeżeli: 

1) mimo niespełnienia warunków, o których mowa w 5.2 i 5.3, objął w posiadanie 

gospodarstwo zmarłego producenta świń albo poprzednika prawnego, który 

spełnił te warunki, 

2) spełnił tylko niektóre z warunków, o których mowa w 5.2 i 5.3, oraz objął w 

posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta świń albo poprzednika 

prawnego, który spełnił pozostałe z tych warunków.  

4.3 W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta świń, pomoc 

przysługuje producentowi, który przeniósł posiadanie gospodarstwa i spełnił  

warunki o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 – do liczby świń, w odniesieniu do których 

warunki te zostały spełnione przed dniem przeniesienia gospodarstwa.   

4.4 Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w pkt 4.2 i 4.3 jest przedmiotem 

współposiadania, pomoc udzielana jest temu ze współposiadaczy, co do którego 

pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.   
 

5.  Zasady udzielania pomocy  

5.1 Pomoc przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń: 
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1) lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o 

masie co najmniej 160 kg, 

2) inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 

kg i więcej. 

5.2 Z zastrzeżeniem pkt 5.3 -  5.4, do objęcia pomocą kwalifikują się świnie 

określone w pkt 5.1, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) były utrzymywane w siedzibie stada położonej na obszarze Polski 

wymienionych w unijnych lub krajowych aktach prawnych, o których mowa w 

pkt 4.1 oraz podlegały ograniczeniom handlowym wprowadzonym w związku 

afrykańskim pomorem świń, w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 

2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.; 

2) przebywały w siedzibie stada, o której mowa w pkt. 4.1, w dniu w którym 

obszar na którym jest ona położona objęty został ograniczeniami handlowymi 

w związku z ASF, bądź urodziły się w tej siedzibie po tym dniu i były w niej 

utrzymywane; 

3) zostały sprzedane oraz poddane ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r.  

do dnia 30 listopada 2016 r., 

4) nie są objęte wsparciem wynikającym z pomocy państwa, ubezpieczenia lub 

pomocy finansowanej przez wkład Unii na podstawie rozporządzenia (UE) nr 

652/2014, wyszczególnionej w pkt 5.3, 

5.3 Pomoc przyznawana jest do świń, w odniesieniu do których: 

1) producent świń nie ubiega się o przyznanie lub nie przyznano mu pomocy z 

tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, o której 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 

r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z 

ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów 

mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499), zwanego 

dalej „rozporządzeniem o nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”; 

2) producentowi świń nie przyznano pomocy finansowej ze środków krajowych, 

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia oraz odszkodowania na podstawie 

decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub 

poddanie ich ubojowi; 

3) których sprzedaż i ubój zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich. 



 9 

5.4 Do objęcia pomocą nie kwalifikują się świnie, które producent świń sprzedał  

w ramach działalności w zakresie: 

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o których 

mowa w art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1539, z 2015 r., poz. 266 i 470 oraz z 2016 r., poz. 1605) lub 

2) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności 

rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 

lit. c) ustawy wymienionej w ppkt 1, lub 

3) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. e) 

ustawy wymienionej w ppkt 1, lub 

4) prowadzenia rzeźni, lub 

5) prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I  

do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu  

do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych  

na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1,  

z późn. zm.), lub 

6) prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia 

wymienionego w ppkt 5. 
5.5 Podstawą do wyliczenia należnej kwoty pomocy w odniesieniu do sprzedanych  

z przeznaczeniem do uboju i ubitych świń, będzie ustalona przez rzeźnię lub 

wyliczona zgodnie z pkt 5.6 masa poubojowa ciepła poszczególnych tusz, 

uzyskanych ze świń kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz kwota pomocy 

na kg masy poubojowej ciepłej tuszy, o której mowa w pkt 5.7 lub 5.8. 

5.6  W przypadku, gdy na fakturach oraz informacjach, o których mowa w pkt 6.7  

ppkt 1-2, masa dostarczonych do uboju świń podana będzie w wadze żywej,  

w celu ustalenia masy tuszy, waga żywa zostanie przeliczona na masę tuszy 

(MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78. 
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5.7 W przypadku loch (kod CN 0103 92 11), kwota  pomocy na kg masy poubojowej 

ciepłej tuszy wynosi 1,4370 zł. 
5.8 W przypadku innych świń (kod CN 0103 92 19), kwota  pomocy na kg masy 

poubojowej ciepłej tuszy: 
1) stanowi różnicę między; 

a) średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni,  

dla wszystkich klas według klasyfikacji poubojowej, notowaną w regionie, 

gdzie znajduje się siedziba stada, z której świnie zostały dostarczone do 

rzeźni oraz w tygodniu, w którym świnie zostały dostarczone do rzeźni, 

opublikowaną w biuletynie informacyjnym „Rynek mięsa wieprzowego” 

wydawanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie 

przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, a 

b) ceną uzyskaną przez producenta świń za zwierzęta wskazaną na  fakturze 

lub fakturze VAT RR, wyrażoną w cenie netto masy poubojowej ciepłej 

tuszy świni,   

2) nie może być jednak wyższa niż: 

a) 0,9721 zł za kg masy tuszy - w odniesieniu do świń o masie tuszy 

wynoszącej 93 kg lub mniej, 

b) 1,4370 zł za kg masy tuszy - w odniesieniu do świń o masie tuszy 

wynoszącej ponad 93 kg, ale nie większej niż 105 kg, 
c) 1,9442 zł za kg masy tuszy - w odniesieniu do świń o masie tuszy 

wynoszącej ponad 105 kg. 
5.9 W przypadku, gdy cena netto wskazana na fakturze lub fakturze VAT RR odnosi 

się do masy żywej, cenę netto masy poubojowej ciepłej tuszy ustala się jako 

iloraz ceny netto dla masy żywej i współczynnika wydajności rzeźnej 

wynoszącego 0,78.  
5.10 W przypadku, gdy na fakturze lub fakturze VAT RR nie wskazano masy 

sprzedanych świń, a cena netto odnosi się do 1 sztuki, cenę za kg masy 

sprzedanych świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 

0103 92 11 ustala się jako iloraz wskazanej na fakturze lub fakturze VAT RR 

wartości netto świń sprzedanych za daną cenę oraz masy świń sprzedanych za 

tę cenę, wskazanej w informacji, o której mowa w pkt 6.7 ppkt 2, odnoszącej się 

do tej faktury. 
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5.11 W przypadku, gdy faktury oraz informacje, o których mowa w pkt 6.7 ppkt 1-2, 

nie będą zawierać masy dostarczonych do uboju świń wyrażonej w wadze 

żywej, w celu weryfikacji wymogów, o których mowa w pkt 5.1, masa 

poszczególnych tusz (MPC) zostanie przeliczona na masę wyrażoną w wadze 

żywej  przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78. 
5.12 Przyznana kwota pomocy zostanie przeliczona z PLN na EUR według kursu 

ustalonego zgodnie z art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2017/647 oraz z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 

907/2014 , tj. według kursu EBC z dnia 31 marca  2017 r.   
Kursy wymiany walut EBC dostępne są na stronie internetowej ARR pod 

adresem: www.arr.gov.pl (w dziale „Finanse”) 

5.13 Maksymalna liczba zwierząt jaka może zostać objęta pomocą w ramach 

nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w 2017 r. 

wynosi 50 000 szt. 
 

6. Składanie wniosków o udzielenie pomocy 
6.1 W celu uzyskania pomocy producent świń zobowiązany jest do złożenia,  

w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, Wniosku  

o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku 

wieprzowiny w Polsce na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARR, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków, zwanego dalej „wnioskiem 

o udzielenie pomocy”. 

Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest jednocześnie wnioskiem  

o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku 

wnioskodawców już zarejestrowanych).  

Szczegółowe zasady rejestracji zamieszczone są na stronie internetowej ARR 

pod adresem: www.arr.gov.pl (w zakładce „Rejestracja przedsiębiorców”). 

6.2 Wniosek o udzielenie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami  należy: 

1) w przypadku składania dokumentu w postaci papierowej – dostarczyć 

osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową (np. listem poleconym lub  

za potwierdzeniem odbioru) na adres właściwego OT ARR; 

2) w przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej:  

a) przekazać pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki 

podawczej ARR (e-wnioski@arr.gov.pl), lub 

http://www.arr.gov.pl/
http://www.arr.gov.pl/
mailto:e-wnioski@arr.gov.pl
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b) przesłać za pośrednictwem Portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) 

http://pue.arr.gov.pl/pl/. 

Do dokumentów składanych w formie elektronicznej zastosowanie mają 

przepisy art. 63 § 3a–5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, dotyczące podań wnoszonych w formie 

dokumentu elektronicznego. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów w formie 

elektronicznej znajdują się na stronie www.arr.gov.pl lub www.bip.arr.gov.pl. 

6.3 Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do dnia 11 lipca 2017 r.  
6.4 Formularz wniosku o udzielenie pomocy można uzyskać: 

1) na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, 

2) w Centrali ARR lub Oddziałach Terenowych ARR. 

6.5 Wniosek powinien być:  

1) czytelnie i w całości wypełniony; 

2) kompletny (zawierać wszystkie wymagane załączniki); 

3) czytelnie podpisany przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione  

do reprezentowania wnioskodawcy.  

6.6 Wniosek o udzielenie pomocy zawiera co najmniej: 

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedzibę producenta 

świń ubiegającego się o pomoc, 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń 

ubiegającego się o pomoc albo numer paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość tego producenta w przypadku, gdy producent  

nie posiada obywatelstwa polskiego, 

3) numer rejestracyjny producenta świń w CRP, o ile został nadany, 

4) numer siedziby stada producenta świń nadany na podstawie ustawy  

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz adres tej siedziby stada, 

5) numer rachunku bankowego producenta świń, na który zostaną wypłacone 

środki z tytułu udzielenia pomocy, 

6) liczbę świń do której producent świń ubiega się o pomoc z podziałem 

 na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem  

http://pue.arr.gov.pl/pl/
http://www.arr.gov.pl/
http://www.bip.arr.gov.pl/
http://www.arr.gov.pl/
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CN 0103 92 11, wraz ze wskazaniem ich numerów identyfikacyjnych oraz 

numerów i dat wystawienia faktur, o których mowa w pkt 6.7 ppkt 1, 

7) oświadczenie producenta świń, że do świń objętych wnioskiem: 

a) nie ubiega się i nie przyznano mu pomocy z tytułu wyrównania ceny 

sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 

4 rozporządzenia o nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, 

b) nie przyznano mu pomocy finansowej ze środków krajowych, 

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia oraz odszkodowania na podstawie 

decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub 

poddanie ich ubojowi, 

c) nie będzie ubiegał się o pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z 

przeznaczeniem do uboju, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 

o nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, do czasu rozpatrzenia wniosku 

o udzielenie pomocy, o którym mowa w pkt 6.1. 

6.7 Do wniosku o udzielenie pomocy należy załączyć: 

1) kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających liczbę lub masę sprzedanych 

świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 

objętych wnioskiem, przy czym minimalne wymogi które powinna zawierać 

faktura VAT RR zostały określone w art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), 

a w przypadku faktury – art. 106e i nast. tej ustawy, 

2) informacje o świniach objętych kodem CN 0103 92 19 oraz o lochach objętych 

kodem CN 0103 92 11, objętych fakturami, o których mowa w ppkt 1, 

zawierające masę każdej sztuki wyrażoną w:  

a) wadze żywej lub  

b) masie poubojowej ciepłej, z podziałem na poszczególne klasy według 

klasyfikacji poubojowej,  

− sporządzone przez rzeźnię lub wystawcę faktury, 

(w przypadku, gdy świnie wyszczególnione w informacji zostały sprzedane  

po różnych cenach, masa każdej sztuki powinna zawierać odniesienie do ceny 

po której została sprzedana)   

(jeżeli faktury, o których mowa w ppkt 1, określają kategorię i masę każdej 

sztuki wyrażoną jako masa tuszy (MPC) lub w wadze żywej, informacja  

w odniesieniu do tych świń nie jest wymagana)    
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3) kopie wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii świadectw zdrowia 

 dla świń lub loch objętych fakturami, o których mowa w ppkt 1, 
4) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku  

albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez 

notariusza, dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa  

w pkt 4.2, lub kopie tych dokumentów – w przypadku gdy producent świń 

ubiegający się o pomoc jest spadkobiercą, o którym mowa w tym punkcie, 

5) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego 

dokumentu – w przypadku, gdy producent świń ubiegający się o pomoc 

jest innym niż spadkobierca następcą prawnym, o którym mowa w pkt 4.2, 
6) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, lub kopie tych umów – 

w przypadku, gdy producent świń ubiegający się o pomoc jest producentem, 

o którym mowa w pkt 4.3, 
7) zgodę pozostałych współposiadaczy gospodarstwa na udzielenie pomocy 

współposiadaczowi składającemu wniosek, jeżeli gospodarstwo producenta 

świń jest przedmiotem współposiadania (wg wzoru stanowiącego załącznik  

nr 3 do niniejszych warunków). 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych w formie kopii ARR 

może zażądać przedstawienia przez wnioskodawcę ich oryginałów do wglądu.  

6.8 Jeżeli załączone do wniosku dokumenty składane są w języku obcym, wówczas 

należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w oryginale. 

Zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) – dokumenty przedkładane 

organom RP powinny być sporządzone w języku polskim. Na wszystkich 

sporządzonych tłumaczeniach, które wydaje tłumacz przysięgły należy stwierdzić,  

czy sporządzono je z oryginału, czy też z odpisu i czy odpis był poświadczony  

i przez kogo (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie 

tłumacza przysięgłego - Dz. U. z 2016 r., poz. 1222, z późn. zm.). 

6.9 ARR dokona weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej złożonych wniosków 

o udzielenie pomocy. 

6.10 W przypadku gdy wniosek zostanie złożony po upływie terminu, o którym mowa 

w pkt 6.3, wygasa uprawnienie producenta do ubiegania się o wsparcie. 

6.11 W przypadku, gdy wniosek nie spełnia innych niż dochowanie terminu, 

wymogów formalno-prawnych i/lub merytorycznych, Dyrektor OT ARR informuje 
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wnioskodawcę w formie pisemnej o brakach i wzywa do ich uzupełnienia. 

Wnioski, których braków nie uzupełniono w terminie pozostawiane są bez 

rozpoznania. W przypadku uzupełnienia braków po terminie wskazanym w 

wezwaniu, lecz przed pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, uzupełniony 

wniosek będzie traktowany jako złożony w dacie uzupełnienia braków – jeżeli 

termin uzupełnienia braków w ten sposób przypadnie po terminie składania 

wniosków, skutkować to będzie wygaśnięciem uprawnienia producenta do 

ubiegania się o wsparcie (art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego). 

6.12 Jeżeli z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, że liczba 

zwierząt kwalifikujących się do objęcia pomocą jest większa niż maksymalna 

liczba określona w pkt 5.13, Prezes ARR w terminie do dnia 1 sierpnia 2017 r., 

ustali współczynnik przydziału pomocy i niezwłocznie poda na stronie 

internetowej ARR (www.arr.gov.pl) informację o wysokości tego współczynnika. 

6.13 Dyrektor OT ARR stosuje współczynnik przydziału pomocy,  

o którym mowa w pkt 6.12, do obliczania redukcji łącznej liczby świń i loch, do 

których jest udzielana pomoc producentowi świń, przy czym liczbę zwierząt 

redukuje się kolejno począwszy od zwierząt, do których przysługuje najniższa 

jednostkowa kwota pomocy, o której mowa w pkt 5.7 i 5.8. 
 
7. Wyliczenie i wypłata pomocy 
7.1 Niezależnie od kontroli administracyjnej złożonych wniosków, o której mowa w 

pkt 6.9, w celu weryfikacji spełnienia warunków niezbędnych do przyznania 

pomocy ARR będzie: 

1) przeprowadzać będzie kontrole na miejscu u producenta świń, 

2) pozyskiwać informacje od rzeźni, w których świnie objęte wnioskami zostały 

poddane ubojowi, dotyczące daty ich uboju, 

3) pozyskiwać informacje od Inspekcji Weterynaryjnej, 

4) podejmować w przypadku zaistnienia takiej potrzeby inne czynności 

wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego lub przepisów szczególnych. 

7.2 Na podstawie dokumentów, o których mowa pkt 6.7, danych zawartych  

w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz przy uwzględnieniu informacji i wyników 

kontroli, o których mowa w pkt 7.1, Dyrektor OT ARR ustali czy warunki do 

http://www.arr.gov.pl/
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przyznania pomocy zostały spełnione oraz wyliczy kwotę należnej pomocy, na 

zasadach określonych w rozdziale 5, z zastrzeżeniem pkt 6.12 i 6.13. 

7.3 W przypadku stwierdzenia, że warunki do przyznania pomocy zostały spełnione, 

Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o przyznaniu pomocy. 

7.4 Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty 

wydania decyzji o przyznaniu pomocy, jednak nie później niż do 30 września 
2017 r., na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany we wniosku.  

7.5 W przypadku braku przesłanek do przyznania pomocy, Dyrektor OT ARR wyda 

decyzję o odmowie przyznania pomocy. 

 

8. Sankcje i kary 
8.1 W przypadku wykrycia, że cała kwota pomocy lub jej część została nienależnie 

wypłacona, producent świń zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty 

pomocy. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranej następuje w 

drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa ARR. 
8.2 W przypadku, gdy po wypłaceniu pomocy zostanie stwierdzone, że 

wnioskodawca nie spełniał warunków, o których mowa w pkt 4.1 (tj. 

kwalifikowalność wnioskodawcy nie zostanie potwierdzona), niezależnie od 

obowiązku zwrotu nienależnie pobranej kwoty pomocy zgodnie z pkt 8.1, 

producent świń zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 10 % kwoty 

otrzymanej pomocy.  
8.3 Kary, o których mowa w pkt 8.2 wymierza w drodze decyzji administracyjnej 

Dyrektor właściwego OT ARR. 

 

9. Inne informacje 
9.1 Producent świń zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji 

związanej z udziałem w mechanizmie „Nadzwyczajne środki wspierania rynku 

wieprzowiny” przez okres 5 lat licząc od roku, w którym wypłacona została 

pomoc. 

9.2  Producent świń zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom  

i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne 

pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania 

oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu „Nadzwyczajne 

środki wspierania rynku wieprzowiny ” oraz przepisów krajowych i UE. 
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9.3 W przypadku zmian w przepisach krajowych i Unii Europejskiej, Agencja Rynku 

Rolnego zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych warunków. 

 
10.  Adresy OT ARR 
Adresy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego dostępne są na stronie 

internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl. 

 
11.  Załączniki 
 
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków 

wspierania rynku wieprzowiny w Polsce 
Załącznik nr 2 –  Wykaz krajowych aktów prawnych wyznaczających obszary, na 

których obowiązywały ograniczenia handlowe w związku z ASF 
Załącznik nr 3 –  Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego  
 
 

http://www.arr.gov.pl/
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