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1. WPROWADZENIE  

 

Celem mechanizmu jest udzielenie wsparcia finansowego producentom świń  

w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach 

hodowlanych, ustanowionej przez Komisję Unii Europejskiej w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. w związku  

z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Agencja udziela wsparcia w terminach 

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie 

realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 

tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych,  

na podstawie złożonego przez producenta świń wniosku o przyznanie wsparcia 

finansowego.  

  

2. AKTY PRAWNE  

 

2.1 Akty prawne Unii Europejskiej 

 

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

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych 

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

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

str. 671 z póź. 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 póź. zm.), 

3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 

2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników  

w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25), 

4. Rozporządzenie 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  
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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.). 

5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 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, 

zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania 

euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18-58, z późn. zm.). 

 

2.2 Akty prawne krajowe 

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

rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji 

przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej 

nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych  (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 141), 

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 póź. zm.), 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1172), 

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

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266  

i 470). 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23). 

 

3. PODSTAWOWE SKRÓTY I DEFINICJE 

3.1 Skróty 

ARR – Agencja Rynku Rolnego 

OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego 

CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców ARR 

UE – Unia Europejska 

KE – Komisja Europejska  
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3.2 Definicje  

Centralny Rejestr Przedsiębiorców – baza danych podmiotów uczestniczących  

w mechanizmach administrowanych przez ARR. 

Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt – 

rejestr prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie  

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1172) 

Kod CN - podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Jest ośmiocyfrowym 

rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). 

Świnie objęte kodem CN 0103 92 19 - świnie o masie 50 kg i więcej. 

Świnie objęte kodem CN 0103 92 11 - lochy mające prosiaki co najmniej raz,  

o masie nie mniejszej niż 160 kg. 

Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania 

producenta 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.  

Właściwy OT ARR – OT ARR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania  

lub siedzibę producenta świń.  

 

4. UCZESTNICY MECHANIZMU 

4.1 Uczestnikami mechanizmu mogą być rolnicy będący producentami świń, jeżeli: 

1)  w dniu 30 września 2015 r. posiadali nie więcej niż 2000 świń według danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad 

tych zwierząt; 

2)  w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedali  

z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych 

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

3)  w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 

5 świń sprzedanych przez tych producentów zostało poddanych ubojowi  

w rzeźni według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. 

4.2 W przypadku śmierci producenta świń albo w przypadku wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, wsparcie 
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finansowe przysługuje producentowi świń będącemu jego spadkobiercą albo innym 

następcą prawnym, jeżeli objął w posiadanie jego gospodarstwo i spełnił warunki,  

o których mowa w pkt. 4.1 lub warunki te zostały spełnione przez jego poprzednika 

prawnego lub łącznie przez tych producentów. 

4.3 W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta świń, wsparcie 

finansowe przysługuje: 

1)  producentowi, który przeniósł posiadanie gospodarstwa i spełnił warunki,  

o których mowa w pkt. 4.1 – w odniesieniu do świń, które sprzedał w okresie  

od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r.; 

2)  producentowi świń, który objął w posiadanie gospodarstwo producenta,  

o którym mowa w pkt 4.3 ppkt.1), i spełnił warunki, o których mowa w pkt. 4.1,  

lub warunki te zostały spełnione przez jego poprzednika prawnego lub łącznie 

przez tych producentów – w odniesieniu do świń, które sprzedał w okresie od 

dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. 

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

współposiadania, wsparcia finansowego udziela się temu ze współposiadaczy,  

co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. 

 

5. OGÓLNE ZASADY MECHANIZMU 

5.1 Wsparcia, o którym mowa w rozdziale 1 niniejszych Warunków, udziela się  

w wysokości nie większej niż 35 zł do jednej świni i stanowiącej iloczyn: 

1) sumy liczby świń, objętych kodem CN 0103 92 19 i loch objętych kodem  

CN 0103 92 11, sprzedanych z przeznaczeniem do uboju w okresie od dnia  

1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. przez producenta świń: 

a) ubiegającego się o wsparcie, ale nie większej niż liczba tych świń poddanych 

ubojowi w rzeźni w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 

2016 r. według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt oraz nie większej niż 2000 i nie 

większej niż suma liczby świń posiadanych w dniu 30 września 2015 r. według 

danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib 

stad tych zwierząt, przez: 

–  tego producenta lub 
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–  producenta świń, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez 

producenta świń ubiegającego się o wsparcie – w przypadku, o którym 

mowa w 4.3 lub 

b)  którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta świń 

ubiegającego się o wsparcie, ale nie większej niż liczba tych świń poddanych 

ubojowi w rzeźni w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 

2016 r. według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt oraz nie większej niż 2000  

i nie większej niż liczba świń posiadanych w dniu 30 września 2015r., według 

danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib 

stad tych zwierząt, przez producenta świń, którego gospodarstwo zostało 

objęte w posiadanie przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie  

– w przypadku, o którym mowa w 4.2, oraz 

2) ilorazu: 

a) sumy równowartości w złotych 50% wysokości środków finansowych 

przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku do Rozporządzenia 

Delegowanego Komisji (UE) 2015/1853 oraz kwoty 61.437.055,49 zł, 

pomniejszonej o 0,1% wysokości tej sumy, oraz 

b) sumy liczby świń, do których przysługuje wsparcie, zgodnie z pkt 5.1 ppkt.1), 

wszystkim producentom świń ubiegającym się o wsparcie, powiększonej  

o sumę liczby świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby 

stada producenta świń, który sprzedał te świnie, do których przysługuje 

wsparcie, zgodnie z pkt 5.1 ppkt.1), wszystkim producentom świń ubiegającym 

się o wsparcie. 

5.2 Wysokość wsparcia, o którym mowa w rozdziale 1 niniejszych Warunków, 

ustaloną na podstawie pkt. 5.1, przysługującego do świń o numerze 

identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń: 

1) ubiegającego się o wsparcie albo 

2) którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie: 

a) w wyniku dziedziczenia lub w wyniku zapisu windykacyjnego przez 

producenta świń ubiegającego się o wsparcie albo 

b) na podstawie umowy darowizny przez producenta świń ubiegającego się  

o wsparcie, który jest małżonkiem, zstępnym albo wstępnym darczyńcy  

- zwiększa się o 100%, przy czym wysokość wsparcia przysługującego do tych 

świń nie może być większa niż 70 zł do jednej świni. 
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5.3 Przy ustalaniu liczby świń, o których mowa w pkt. 5.1, nie uwzględnia się świń, 

które producent świń ubiegający się o wsparcie finansowe sprzedał w ramach 

działalności w zakresie: 

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

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 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) 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 pkt 5.3 ppkt 1), lub 

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

ustawy wymienionej w pkt 5.3 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 pkt 5.3 ppkt 5). 

 

6. SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA 

 

6.1 Wsparcie finansowe jest udzielane na wniosek producenta świń na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez ARR (Załącznik nr 1 do niniejszych 

warunków), złożony w OT ARR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

albo siedzibę tego producenta. 

6.2 Producent świń, który ubiega się o wsparcie finansowe zobowiązany  

jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) 

prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia jest 
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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”). 

6.3 Formularz wniosku o udzielenie wsparcia można uzyskać:  

 w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego,  

 w Centrali Agencji Rynku Rolnego,  

 na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl. 

6.4 Wniosek o udzielenie wsparcia i jego ewentualną korektę należy złożyć                       

w terminie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia  18 marca 2016 r. Termin  

na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. 

6.5 Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie wsparcia wraz z wymaganymi 

załącznikami należy dostarczyć osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową 

(np. listem poleconym albo za potwierdzeniem odbioru) na adres właściwego  

OT ARR. W dniu doręczenia wniosku do kancelarii OT ARR, rejestrowana jest 

data jego wpływu. 

6.6 Wniosek powinien być: 

1) czytelnie i kompletnie wypełniony, 

2) czytelnie podpisany przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione  

do reprezentowania wnioskodawcy. 

6.7 Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera w szczególności: 

1) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, producenta 

świń, o ile został nadany;  

2) numer siedziby stada producenta świń – nadany na podstawie ustawy  

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893); 

3) nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności numer identyfikacyjny producenta świń, którego gospodarstwo 

zostało objęte w posiadanie przez producenta świń ubiegającego się  

o wsparcie – w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.2 i pkt 4.3; 

4) oświadczenie producenta świń o liczbie świń posiadanych w dniu 30 września 

2015 r. w stadzie, o którym mowa w pkt 6.7 ppkt 2), 

http://www.arr.gov.pl/
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5) oświadczenie producenta świń o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 

oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od dnia  

1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do uboju, 

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

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

CN 0103 92 11 oraz wskazaniem ich numerów identyfikacyjnych,  

wraz ze wskazaniem numerów oraz dat wystawienia faktur lub faktur VAT RR 

potwierdzających sprzedaż tych zwierząt, w okresie od dnia 1 października  

do dnia 31 grudnia 2015 r. – w przypadku wniosku składanego przez 

producenta świń. 

6.8 Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć: 

1) faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń, o których mowa 

w pkt 6.7 ppkt 5), w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015r.,  

lub kopie tych faktur; 

2) 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 wsparcie jest spadkobiercą, o którym mowa w  tym punkcie; 

3) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego, o którym mowa  

w pkt. 4.2, lub kopię tego dokumentu – w przypadku gdy producent świń 

ubiegający się o wsparcie jest innym następcą prawnym, o którym mowa  

w  tym punkcie; 

4) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało 

przeniesione posiadanie gospodarstwa, o którym mowa w pkt. 4.3, lub kopie 

tych umów – w przypadku gdy producent świń ubiegający się o wsparcie  

jest producentem, o którym mowa w pkt. 4.3 ppkt. 2); 

5) zgodę pozostałych współposiadaczy gospodarstwa na udzielenie wsparcia 

współposiadaczowi składającemu wniosek, jeżeli gospodarstwo producenta 

świń jest przedmiotem współposiadania (Załącznik nr 2 do niniejszych 

warunków). 

6.9 Załączane do wniosku kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 6.8 ppkt. 1-4, 

muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę  

lub uwierzytelnione w trybie art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego 

(w szczególności poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie 
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jako pełnomocnik adwokata lub radcę prawnego). W przypadku wątpliwości  

co do treści dokumentu ARR może zażądać przedstawienia przez wnioskodawcę 

oryginału dokumenty do wglądu. Na żądanie wnioskodawcy, pracownik OT ARR 

odbierający wniosek może potwierdzić zgodność kopii z przedłożonym  

do wglądu oryginałem dokumentu. 

6.10 Jeżeli załączane 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 sporządzane 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 2015 r., poz. 487, z późn. zm.). 

6.11 W przypadku gdy do wniosku dołączone zostały dokumenty wystawione  

zarówno na jednego jak i drugiego ze współmałżonków, których ustawowa 

wspólność majątkowa obejmuje dane gospodarstwo rolne, wnioskodawca 

dołącza do wniosku dodatkowo Oświadczenie małżonków o wspólności 

majątkowej gospodarstwa rolnego (Załącznik nr 3 do niniejszych warunków).  

 

7. WYLICZENIE I WYPŁATA WSPARCIA 

 

7.1 Na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 oraz danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych 

zwierząt ARR dokona weryfikacji merytorycznej złożonych wniosków  

i w odniesieniu do wniosków spełniających wymogi wyliczy kwotę należnego 

wsparcia zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 5. 

7.2 Prezes Agencji poda niezwłocznie do publicznej wiadomości, na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Agencji, informację o wysokości wsparcia 

przysługującego na sztukę świni. 

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

Dyrektor OT ARR wyda decyzję administracyjną o udzieleniu wsparcia  

lub decyzję administracyjną o częściowym udzieleniu wsparcia. 
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7.4 W przypadku braku przesłanek do udzielenia wsparcia, Dyrektor OT ARR wyda 

decyzję administracyjną o odmowie udzielenia wsparcia. 

7.5 Ostateczny termin wydania decyzji przez Dyrektora OT ARR upływa w dniu  

18 czerwca 2016r. 

7.6 Środki finansowe z tytułu wsparcia ARR wypłaci w terminie do dnia 30 czerwca 

2016 r. na rachunek bankowy producenta świń zawarty w CRP prowadzonym 

przez ARR. 

 

8. INNE INFORMACJE 

 

8.1 Producent świń zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji 

związanej z udziałem w mechanizmie „Tymczasowa nadzwyczajna pomoc  

dla rolników w sektorach hodowlanych” przez okres 5 lat licząc od roku,  

w którym wypłacone zostało wsparcie. 

8.2 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 „Tymczasowa 

nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych” oraz przepisów 

krajowych i UE. 

8.3 W przypadku wykrycia, że kwota wsparcia została nienależnie lub nadmiernie 

wypłacona, producent świń zobowiązany jest do jej zwrotu wraz z odsetkami 

ustawowymi. Ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranej następuje w 

formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego Dyrektora OT ARR. 

8.4 W przypadku zmian w przepisach krajowych i UE, Agencja Rynku  Rolnego 

zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych warunków. 
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9. ADRESY 

 

OT ARR Białystok 

15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4  

tel. (85) 664-31-50, fax (85) 664-31-60 

OT ARR Łódź 

93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18  

tel. (42) 685-52-18, fax (42) 685-52-24 

OT ARR Bydgoszcz 

85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57  

tel. (52) 584-92-92, fax (52) 584-15-03 

OT ARR Olsztyn 

10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2  

tel. (89) 523-78-65, fax (89) 527-92-49 

OT ARR Gdynia 

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1  

tel. (58) 669-43-00, fax (58) 669-83-21 

OT ARR Opole 

45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6  

tel. (77) 441-70-00, fax (77) 441-70-01 

OT ARR Gorzów Wielkopolski 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 25  

tel. (95) 728-26-58, fax (95) 728-27-86 

OT ARR Poznań 

60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90  

tel. (61) 852-14-33, fax (61) 853-67-95 

OT ARR Katowice 

40-476 Katowice, Plac pod Lipami 5  

tel. (32) 359 49 00, fax ( 32) 359-49-34 

OT ARR Rzeszów 

35-001 Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 32  

tel. (17) 864-20-28, fax (17) 864-20-30 

OT ARR Kielce 

25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18  

tel. (41) 343-31-90, fax (41) 368-70-49 

OT ARR Szczecin 

71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 

21  

tel. (91) 464-82-00, fax (91) 422-57-76 

OT ARR Kraków 

31-546 Kraków, ul. Mogilska 104  

tel. (12) 429-56-60, fax (12) 426-49-10 

OT ARR Warszawa 

04-076 Warszawa, ul. Jerzego 

Waszyngtona 146 

tel. (22) 515-81-32, fax (22) 515-81-13 

OT ARR Lublin 

20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3 
tel. (81) 536-37-00, fax (81) 444-45-32 

OT ARR Wrocław 

53-333 Wrocław, ul. Powstańców 

Śląskich 28/30  

tel. (71) 335-01-51, fax (71) 335-01-79 

 

 

 

 

 

 

http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=23
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=22
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=24
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=15
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=29
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=26
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=20
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=18
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=30
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=27
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=21
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=28
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=16
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=17
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=19
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10. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI  

 

Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń 

Załącznik nr 2 Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego 

Załącznik nr 3   Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa 

rolnego  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


