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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2022 Prezesa ARiMR z dnia 30 czerwca 2022 r.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY  

w ramach mechanizmu Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla 
producentów świń 

 

Wypełnia ARiMR 
 

Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe  ARiMR 
/pieczęć/ 

 

……………………………………………………………………… 
Znak sprawy 

 
 
 
 
 
 
 

Data przyjęcia, podpis 

 

………………………………………………………………………. 
Numer wniosku/dokumentu 

 

I. CEL ZŁOŻENIA1) 

 

              wniosek                     korekta wniosku2)                       zmiana wniosku3)                          wycofanie wniosku3) 

 

II. DANE PRODUCENTA ŚWIŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE POMOCY 
 

1. NUMER IDENTYFIKACYJNY  
 

Numer identyfikacyjny producenta świń nadany w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
 

 
 

 

2. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA PRODUCENTA ŚWIŃ1) 

      
  Osoba fizyczna   Osoba prawna / jednostka organizacyjna nie posiadająca  

osobowości prawnej / spółka cywilna   

      
 
3. DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUCENTA ŚWIŃ 

3.1 Nazwisko/nazwa 

3.2 Imię 3.3 PESEL  

             

 3.4 NIP* 3.5 REGON (o ile posiada)** 3.6. NUMER w KRS*** 

            

    

3.7 Kod kraju   Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dotyczy osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL) 
         

   
 
 

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES ALBO SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ŚWIŃ 
 

4.1 Kraj  4.2 Województwo 4.3 Powiat 4.4 Gmina 

4.5 Kod 
pocztowy 

 4.6 Poczta 4.7 Miejscowość 4.8 Ulica 

4.9 Nr domu  4.10 Nr 
lokalu 

4.11 Telefon  stacjonarny / komórkowy** 

 4.12 E-mail** 
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5. DANE PEŁNOMOCNIKA PRODUCENTA ŚWIŃ 
 

5.1 Nazwisko/nazwa 5.2 Imię 

 
 

6. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI JEST INNY NIŻ W PKT 4 LUB WSKAZANO PEŁNOMOCNIKA) 
 

6.1 Kraj 6.2 Województwo 6.3 Powiat 6.4 Gmina 

6.5 Kod pocztowy 6.6 Poczta 6.7 Miejscowość 6.8 Ulica 

6.9 Nr domu 6.10 Nr lokalu 6.11 Telefon  stacjonarny / komórkowy** 
 

6.12 E-mail** 

 

* pole nieobowiązkowe dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub 
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) 
** pole nieobowiązkowe 
*** wpisać jeśli dotyczy 
 

III. OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SWIŃ DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ OZNAKOWANIA ŚWIŃ URODZONYCH  
W GOSPODARSTWIE ORAZ WNIOSKOWANEJ POMOCY 

W związku z § 9b ust. 5 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń (Dz. U. poz. 879 i 1365), oświadczam, że: 

 
 

1) w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. w moim gospodarstwie urodziło się          

świń, których oznakowanie zgłosiłem/am do Agencji do dnia 15 lipca 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021 r. poz. 1542), do których wnioskuję  

o udzielenie niniejszej pomocy, 

2) na dzień 1 kwietnia 2022 r. prowadziłem/am gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca  

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421),  

w którym były utrzymywane świnie, 

3) realizuję działanie/działania wskazane przeze mnie w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku. 

 

IV. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA PRODUCENTA ŚWIŃ 

Oświadczam, że: 

1) informacje zawarte we wniosku, jego załącznikach oraz dokumentach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym, znane mi są skutki odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138); 

2) znane mi są zasady uczestnictwa w mechanizmie "Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń" określone 

w Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie pomocy (…) i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

3) znane mi są warunki otrzymania pomocy określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 

2022 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96  

z 24.3.2022, str. 4) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla 

producentów jabłek oraz producentów świń (Dz. U. poz. 879 i 1365); 

4) przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą: 00-175 

Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. 

Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 str. 35) w celu przyznania pomocy 

finansowej i płatności w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”,  

b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich sprostowania;  

5) przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii 

Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii Europejskiej. 

6) zobowiązuję się poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez ARiMR lub inne 

upoważnione instytucje, zarówno przed jak i po wypłacie pomocy, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania zasad 

realizacji mechanizmu oraz przepisów krajowych i UE. 

 

 
 

V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
 

A. Załączniki składane wraz z wnioskiem 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

 

B. Dodatkowe informacje 

 

 

 
 

 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy wnioskodawcy, osób 
upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnika wnioskodawcy) 
 

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1,  sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej: 

„Rozporządzenie 2016/679”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: "Administratorem") jest Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. 

2. Z Administratorem Pani /Pan może się  kontaktować poprzez adres e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, 

wskazany w pkt. 2.  

4. Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

(dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe). 
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5. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez 

Administratora w celu realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań 

związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń 

(Dz. U. poz. 879 i 1365) w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”, w celu 

udzielenia pomocy.  

6. Zebrane Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym oraz podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania  

w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego. 

7. Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez 

okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5, związanych z udzieleniem pomocy w ramach mechanizmu 

„Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”, w tym: 

a) w przypadku udzielenia pomocy - przez okres realizacji obowiązków wynikających z aktu prawnego statuującego 

niniejszy mechanizm pomocowy, w tym doręczenia decyzji administracyjnej udzielającej pomoc, oraz przez okres 5 lat 

przewidziany na potrzeby archiwizacji, 

b) w przypadku odmowy udzielenia pomocy – przez okres realizacji obowiązków wynikających z aktu prawnego 

statuującego niniejszy mechanizm pomocowy, w tym doręczenia decyzji administracyjnej odmawiającej udzielenia 

pomocy, oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji. 

Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. 

8. Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe), będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, 

o których mowa w pkt 5 oraz przez okres celów, o których mowa w sekcji VII i VIII lub do czasu jej zmiany lub wycofania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679. W przypadkach,  

w których przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

przenoszenia danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Podanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 wynika z obowiązku 

zawartego w przepisach obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania / pozostawienia wniosku bez rozpoznania po uprzednim jednokrotnym 

wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. 

 

VII. ZGODA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana 

Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako „administratora danych”, 

moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, oznaczonych we wniosku o udzielenie pomocy, jako „dane nieobowiązkowe”, w celu ułatwienia  

i przyśpieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących złożonego wniosku. 

 

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia  

i rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższej zgody. Zgodę można wycofać  

w dowolnym momencie poprzez przesłanie „Oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych 

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Data i miejsce podpisania zgody na przetwarzania danych osobowych 
 

                    

            (dzień-miesiąc-rok)                                   (miejscowość) 

 
 

                            

…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis (lub podpis i pieczątka imienna) 
producenta świń lub pełnomocnika producenta świń 
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VIII.  ZGODA PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana 

Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), jako „administratora danych”, 

moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, oznaczonych we wniosku o udzielenie pomocy, jako „dane nieobowiązkowe”, w celu ułatwienia  

i przyśpieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących złożonego wniosku. 

 

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia  

i rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższej zgody. Zgodę można wycofać  

w dowolnym momencie poprzez przesłanie „Oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych 

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
Data i miejsce podpisania zgody na przetwarzania danych osobowych 

 

                    

            (dzień-miesiąc-rok)                                   (miejscowość) 

 
 

 

                       

        

…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis (lub podpis i pieczątka imienna) 
pełnomocnika producenta świń 

 
 

IX. OŚWIADCZENIE WOBEC ARiMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH 
OSÓB FIZYCZNYCH 
 

1. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że ARiMR staje się administratorem danych osobowych osób fizycznych, 

pozyskanych od Wnioskodawcy, które to dane osobowe Wnioskodawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu  udzielenia 

pomocy w  ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”. 

2. Wnioskodawca  oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

regulacjami prawnymi i jest uprawniony do ich przekazania ARiMR oraz uczynił zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich 

przekazaniem, a w szczególności poinformował osoby, których dane przekazuje, o fakcie i celu ich przekazania. 

3. Wnioskodawca oświadcza, iż poinformował wszystkie osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 o treści klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, 

pozyskanych w sposób pośredni. 

4. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe będzie przekazywał do ARiMR  

w celu udzielenia pomocy w  ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”, o treści klauzuli 

informacyjnej zawartej w sekcji X, dotyczącej przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych 

osobowych osób fizycznych, pozyskanych w sposób pośredni. 

 
Data i miejsce podpisania oświadczenia 

 

                    

            (dzień-miesiąc-rok)                                   (miejscowość) 

 
  

 

                       

       

…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis (lub podpis i pieczątka imienna) 

producenta świń lub osoby (osób) upoważnionej 

(upoważnionych) do reprezentowania producenta świń lub 

pełnomocnika producenta świń 

 

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Wnioskodawcę  
 

Zgodnie z treścią art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. 

Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej zwanego „Rozporządzenie 2016/679”, 

w odniesieniu do osób fizycznych, których dane osobowe zostały pozyskane przez wnioskodawcę a następnie przekazane do 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wniosku o udzielenie pomocy w  ramach mechanizmu „Nadzwyczajna 

pomoc dostosowawcza dla producentów świń” , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: "Administratorem") jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2) z Administratorem Pani /Pan może się  kontaktować poprzez adres e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 
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3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub 

pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 2); 

4) zebrane Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia  

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe); 

5) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez 

Administratora w celu realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 

2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem 

nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń (Dz.U. poz. 879 i 1365) w ramach 

mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”, w celu udzielenia pomocy; 

6) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe; 

7) zebrane Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na 

podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. 

dostawcom wparcia informatycznego; 

8) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia  2016/679 będą przetwarzane przez okres 

realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5, związanych z udzieleniem pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc 

dostosowawcza dla producentów świń”, w tym:                                                                                                                                            

- w przypadku udzielenia pomocy - przez okres realizacji obowiązków wynikających z aktu prawnego statuującego niniejszy 

mechanizm pomocowy, w tym doręczenia decyzji administracyjnej udzielającej pomoc, oraz przez okres 5 lat przewidziany na 

potrzeby archiwizacji, 

- w przypadku odmowy udzielenia pomocy – przez okres realizacji obowiązków wynikających z aktu prawnego statuującego 

niniejszy mechanizm pomocowy, w tym doręczenia decyzji administracyjnej odmawiającej udzielenia pomocy, oraz przez okres  

5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, 

Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679; 

10) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / 

Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) Pani/Pana dane Administrator uzyskał od Wnioskodawcy. 

  

 
 

XI. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 
 

 
Data i miejsce podpisania wniosku 

 
 

                    

            (dzień-miesiąc-rok)              (miejscowość) 

 
 
 
 
 
 
          
                    
………………………………………………………………… 

Czytelny podpis (lub podpis i pieczątka imienna) 
producenta świń lub osoby (osób) upoważnionej 

(upoważnionych) do reprezentowania producenta świń lub 
pełnomocnika producenta świń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) wstawić „X” we właściwe pole 
2) korekta na wezwanie Kierownika BP 
3) zmiana/wycofanie z inicjatywy wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie pomocy (…) 

DZIAŁANIA PROŚRODOWISKOWE REALIZOWANE PRZEZ PRODUCENTA ŚWIŃ 

określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów1 

Numer identyfikacyjny EP:  Imię i Nazwisko/Nazwa: 
   

 
 

 
           Należy zaznaczyć             wszystkie działania realizowane w gospodarstwie 
 

 
 1. Stosowanie zasad integrowanej produkcji roślin2 

  Załączam certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin (dla produkcji w roku 2021) (…………. szt.) 

 Załączam zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru producentów roślin (dla produkcji w roku 2022) (………………… szt.) 

 
 

 
Załączam   ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                  Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające stosowanie zasad integralnej produkcji roślin 

 

 
2. Prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego3 

 
 Załączam ważny certyfikat produkcji ekologicznej (…………. szt.) 

 

 

 
Załączam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające prowadzenie rolnictwa ekologicznego 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające prowadzenie rolnictwa ekologicznego 
 

 

 
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 
dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń (Dz.U. poz. 879 i 1365) 
2 na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) 
3 na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1324) 
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3. Wdrażanie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20204 

 Opis realizacji działań w gospodarstwie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Otrzymałam/em wsparcie w ramach przedmiotowego działania, o którą wnioskowałam/em w kampanii 2021 r. w ramach poddziałania 
………………………………………………………………………………………………………. Decyzja nr …………………………… z dnia …………………………………………………………………… 
 
               Załączam stosowną dokumentację………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

 4. Stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w przypadku gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów ornych (zazielenienie 
– obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis realizacji praktyk rolniczych zastosowanych w gospodarstwie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Otrzymałam/em płatność w ramach płatności zazielenianie na podstawie decyzji nr ……………………………………….. z dnia ……………………………… 
 
            Załączam stosowną dokumentację …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
4 na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie 
rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 415, z późn. zm.) 
5 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608,  
z późn. zm.) 
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 5. Realizacja premiowych działań środowiskowych w ramach wybranych działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020: 

  Premie dla młodych rolników6 
Opis dokonanych inwestycji w gospodarstwie w ramach ww. mechanizmu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Otrzymałam/łem pomoc finansową na operacje typu "Premie dla młodych rolników" na podstawie decyzji nr …………………………. z dnia ……………………. 
 

                Załączam stosowną dokumentację ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

  Restrukturyzacja małych gospodarstw7 
Opis dokonanych inwestycji w gospodarstwie w ramach ww. mechanizmu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Otrzymałam/łem pomoc finansową na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" na podstawie decyzji nr ………………z dnia ………………….. 
 

           Załączam stosowną dokumentację …………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………. 
 

 

 

 Modernizacja gospodarstw rolnych8 
Opis dokonanych inwestycji w gospodarstwie w ramach ww. mechanizmu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Otrzymałam/łem pomoc finansową na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” na podstawie decyzji nr …………………… z dnia …………………. 
 

           Załączam stosowną dokumentację …………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………. 
 

 
6 na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, z późn. zm.) 
7 na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 z późn. zm.) 
8 na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2101) 
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 6. Wdrażanie co najmniej jednego z działań na rzecz ochrony środowiska zawartego w programach operacyjnych organizacji producentów owoców i 
warzyw realizowanych w gospodarstwach członków tych organizacji, w oparciu o warunki określone w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie 
ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw9 

 Opis realizacji działań w gospodarstwie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Otrzymałam/em wsparcie w ramach przedmiotowego działania na podstawie Decyzji nr ……………………………………………….. z dnia ………………………………………… 
 
             Załączam stosowną dokumentację …………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………. 
 
 

 

 
7. Uczestnictwo w nieurzędowym systemie zapewnienia jakości GLOBALG.A.P. w zakresie standardu dla owoców i warzyw 

  Załączam ważny certyfikat GLOBALG.A.P. 

 

 
8. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii10 

  
Załączam umowę o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci 

  
Załączam zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji  

   
Załączam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające korzystanie w gospodarstwie z odnawialnych źródeł energii 

 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające korzystanie w gospodarstwie z odnawialnych źródeł energii 
 
 

 
9 opracowanych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 618) 
10 na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) 
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9. Retencjonowanie wody11 

  
Załączam zaświadczenie organu właściwego w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych o niezgłoszeniu sprzeciwu 

  
Załączam pozwolenie wodnoprawne 

   
Załączam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                  Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające zastosowanie w gospodarstwie retencji wody 

 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                  Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające zastosowanie w gospodarstwie retencji wody 

 

 
10. Stosowanie opryskiwaczy recyrkulacyjnych 

  
Załączam dokumenty potwierdzające zakup opryskiwaczy (np. faktury) i oświadczam, że w chwili obecnej są one w moim użytkowaniu 

   
Załączam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                  Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające posiadanie opryskiwacza recyrkulacyjnego 
 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                  Należy wskazać inne dokumenty potwierdzające posiadanie opryskiwacza recyrkulacyjnego 

 

 
11. Stosowanie okrywy roślinnej w międzyrzędziach drzew upraw sadowniczych 

  Opis zastosowanej okrywy roślinnej w uprawach sadowniczych, ze wskazaniem numerów działek, gdzie ww. okrywa jest zastosowana 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 

Załączam dokumentację świadczącą o stosowaniu przeze mnie okrywy roślinnej w międzyrzędziach drzew upraw sadowniczych (np. zdjęcia ).  

 
11 na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) 



Strona 6 z 7 

 12. Stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w postaci dywersyfikacji upraw – utrzymywanie na gruntach ornych posiadanych 
w gospodarstwie co najmniej dwóch upraw* – w przypadku gospodarstw rolnych, w których występuje mniej niż 10 ha gruntów ornych** 

 Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie oraz opis struktury zasiewów na tych gruntach, ze wskazaniem powierzchni poszczególnych upraw, w 2021 r. 
(dane zgodne ze złożonym  wnioskiem o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2021): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           Otrzymałam/em płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2021 na podstawie decyzji nr ………………………….. z dnia ………………… 
 

           Załączam stosowną dokumentację potwierdzającą podane powyżej dane: …………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
(np. wydruk wniosku o przyznanie płatności za 2021 r.) 

 Powierzchnia gruntów ornych w gospodarstwie oraz opis struktury zasiewów na tych gruntach, ze wskazaniem powierzchni poszczególnych upraw, w 2022 r. 
(dane zgodne ze złożonym  wnioskiem o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2022):  

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             Załączam stosowną dokumentację potwierdzającą podane powyżej dane: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………. 
(np. wydruk wniosku o przyznanie płatności za 2022 r.) 

* - dotyczy upraw w rozumieniu w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009  (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.) 

** - Należy podać dane dotyczące powierzchni gruntów ornych oraz struktury zasiewów w odniesieniu do 2021 r. oraz 2022 r.  Jeżeli producent nie składał wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2021, pola dotyczącego powierzchni gruntów ornych oraz struktury zasiewów w 2021 r. nie wypełnia się.  
 

 

 

 

 

 

(miejscowość i data) 

 

 

 

(czytelny podpis) 
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Uwagi:  
 

 

 
 


