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1.  Wprowadzenie 

Celem mechanizmu jest udzielenie pomocy finansowej producentom świń, w formie 

refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych i knurów hodowlanych. 

Wprowadzanie do stad towarowych dobrej jakości materiału hodowlanego pozwoli na 

znaczne zwiększenie efektywności i jakości produkcji trzody chlewnej. 

Pomoc przyznawana jest w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla 

producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych przewidzianej  

w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r., 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r . 

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych  

z ustanowieniem przedmiotowej pomocy.  

 

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 

finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. 

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

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. 

przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka  

i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 242, z 9.09.2016,        

str. 10).  
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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 2016 r., poz. 401, z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie 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. z 2017 r., poz. 499); 

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 2015 r., poz. 1172, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 29 czerwca  2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921, 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 

EBC – Europejski Bank Centralny 
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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 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;  

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; 

Siedziba stada producenta – rozumiana jako wszystkie siedziby stad tego 

producenta; 

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 formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych 

lub knurów hodowlanych, zwaną dalej „pomocą”, może ubiegać się producent 

świń, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów  

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności,  jeżeli spełnione zostały warunki,  

o których mowa w pkt 5.2. 

4.2 W przypadku śmierci producenta świń albo w przypadku wystąpienia innego 

zdarzenia, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, pomoc jest udzielana 

producentowi świń będącemu jego spadkobiercą albo innym następcą prawnym, 

jeżeli: 

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

gospodarstwo zmarłego producenta świń albo poprzednika prawnego, który 

spełnił te warunki; 
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2) spełnił tylko niektóre z warunków, o których mowa w pkt 5.2 oraz objął  

w posiadanie gospodarstwo zmarłego producenta świń albo poprzednika 

prawnego, który spełnił pozostałe z tych warunków. 
4.3 Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w pkt 4.2 jest przedmiotem 

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

pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.   

 

5.  Zasady udzielania pomocy 

5.1 Pomoc, o której mowa w pkt 4.1 przysługuje w odniesieniu do zakupu 

następujących zwierząt: 

1) loszki hodowlane mające w dniu zakupu mniej niż 150 dni, 

2) loszki hodowlane, mające w dniu zakupu nie mniej niż 150 dni, które zostały 

poddane ocenie wartości użytkowej tucznej i rzeźnej, 

3) knury hodowlane, mające w dniu zakupu nie mniej niż 150 dni, które zostały 

poddane ocenie wartości użytkowej tucznej i rzeźnej, 

dla których wystawione zostało świadectwo potwierdzające pochodzenie tych 

zwierząt, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości 

użytkowej świń. 

5.2 Pomoc przysługuje producentowi świń, o którym mowa w rozdziale 4, jeżeli: 

1) w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa w pkt 6.1, 

posiadał w siedzibie/siedzibach stada, którym nadano numer na podstawie 

ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, łącznie nie mniej niż  

10 i nie więcej niż 2000 świń, według danych zawartych w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, prowadzonym 

przez ARiMR, zwanym dalej „rejestrem zwierząt gospodarskich”, 
2) w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy, o którym mowa  

w pkt 6.1 do dnia 30 czerwca 2017 r., dokonał zakupu loszek hodowlanych lub 

knura hodowlanego, o których mowa w pkt 5.1; 

3) zobowiąże się do: 

a) sprzedaży, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.,  

nie większej liczby świń niż liczba świń, którą sprzedał od dnia 1 stycznia 

2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., co jest ustalane według danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich; 
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b) utrzymywania, nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2019 r., nie mniej loszek 

hodowlanych i knurów hodowlanych niż liczba loszek hodowlanych  

i knurów hodowlanych, do których będzie udzielona pomoc. 
5.3 Pomoc może zostać udzielona do zakupionych: 

1) loszek hodowlanych – w liczbie stanowiącej nie więcej niż 50% liczby świń, 

posiadanych w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 6.1,  

w zaokrągleniu w dół do pełnych sztuk, ale nie większej niż 100; 

2) nie więcej niż 3 knurów hodowlanych. 
5.4 Pomoc do zakupionych knurów hodowlanych jest udzielana pod warunkiem, 

że liczba loszek hodowlanych posiadanych przez producenta świń w dniu  

30 czerwca 2017 r. przypadająca na jednego zakupionego knura hodowlanego 

nie będzie mniejsza niż 20 sztuk. 
5.5 Z zastrzeżeniem pkt 5.6 kwota udzielanej pomocy wynosi: 

1) 150 zł – do loszki hodowlanej mającej w dniu zakupu mniej niż 150 dni; 

2) 350 zł – do loszki hodowlanej, mającej w dniu zakupu nie mniej niż 150 dni;  

3) 500 zł – do knura hodowlanego.  

5.6 Kwota pomocy, o której mowa w pkt 5.5 nie może być wyższa niż: 

1) cena netto zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze albo fakturze VAT RR, 

albo 
2) cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku lub w umowie 

sprzedaży potwierdzającej jego zakup – w przypadku  dokonywania sprzedaży 

między rolnikami ryczałtowymi, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 

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

zwanymi dalej „rolnikami ryczałtowymi”. 
5.7 W przypadku, gdy cena zakupu loszki hodowlanej lub knura hodowlanego,  

o której mowa w pkt 5.6, nie jest wyrażona w złotych, cenę zakupu tych zwierząt 

na złote przelicza się według: 
1) średniego kursu wymiany walut EBC opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu sporządzenia dokumentu 

potwierdzającego zakup  tych zwierząt; 

2) ostatniego średniego kursu wymiany walut EBC opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej przed dniem sporządzenia dokumentu 

potwierdzającego zakup tych zwierząt – w przypadku gdy w dniu, o którym 

mowa w ppkt 1, kurs wymiany walut EBC nie został opublikowany. 
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Kursy wymiany walut EBC dostępne są na stronie internetowej ARR pod 

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

5.8 Przyznana kwota pomocy zostanie przeliczona z PLN na EUR według kursu 

ustalonego zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2016/1613 oraz z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  

Nr 907/2014 , tj. według kursu EBC z dnia 31 sierpnia  2016 r. 
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 formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych 

lub knurów hodowlanych 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). 
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 

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 Kodeks postępowania administracyjnego, 

dotyczące podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. 

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów w formie 

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

6.3 Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć w terminie od dnia 18 marca 2017 r. 
do dnia 7 kwietnia 2017 r. 

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego 

wniosku do właściwego OT ARR. 
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6.4 Formularz wniosku o udzielenie pomocy można uzyskać: 

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

2) w Centrali ARR lub OT ARR. 

6.5 Wniosek powinien być:  

1) czytelnie 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 (należy podać numery wszystkich 

siedzib stad posiadanych przez producenta świń); 

5) liczbę świń posiadanych w siedzibie/siedzibach stad, o których mowa             

w ppkt 4, w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy; 

6) liczbę loszek hodowlanych z podziałem na kategorie lub liczbę knurów 

hodowlanych, do których zakupu producent świń ubiega się o udzielenie 

pomocy 

(liczba loszek lub knurów wpisana we wniosku nie powinna być większa niż 

liczba loszek bądź knurów hodowlanych, do których może być udzielona 

pomoc, wynikająca z pkt 5.3); 

7) oświadczenie producenta świń, w którym zobowiąże się: 

a) że liczba sprzedanych przez niego świń od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 

30 czerwca 2017 r. nie przekroczy liczby świń, którą sprzedał od dnia  

1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., ustalonej według danych 

zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich; 
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b) do utrzymywania, nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2019 r., nie mniej 

loszek hodowlanych i knurów hodowlanych niż liczba zakupionych loszek 

hodowlanych i knurów hodowlanych, do których będzie udzielona pomoc;  

c) do posiadania w dniu 30 czerwca 2017 r. co najmniej 20 loszek 

hodowlanych, przypadających na jednego knura hodowlanego –  

w przypadku gdy producent świń ubiega się o pomoc do knura 

hodowlanego. 

6.7 Do wniosku o udzielenie pomocy należy załączyć: 

1) 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 pkt 4.2; 

2) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego 

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

następcą prawnym innym niż spadkobierca, o którym mowa w pkt 4.2; 
3) zgodę pozostałych współposiadaczy gospodarstwa na udzielenie pomocy 

współposiadaczowi składającemu wniosek, jeżeli gospodarstwo producenta 

świń jest przedmiotem współposiadania (wg wzoru stanowiącego Załącznik  

nr 2 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 W przypadku, gdy wniosek o udzielenia pomocy: 

1) został złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt 6.3, lub 
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2) nie zawiera informacji, o których mowa w pkt 6.6 lub nie dołączono 

wymaganych załączników, 

- wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6.10 W przypadku, gdy we wniosku o udzielenie pomocy, liczba loszek hodowlanych 

lub liczba knurów hodowlanych zgłoszonych do objęcia pomocą jest większa niż  

liczba loszek bądź knurów do których pomoc, zgodnie z pkt 5.3, może zostać 

danemu producentowi świń przyznana, wniosek ten przyjmuje się za złożony  

w odniesieniu do liczby loszek lub knurów hodowlanych wynikającej z pkt 5.3. 

6.11 W przypadku, gdy łączna kwota pomocy wynikająca z rozpatrzonych wniosków  

o udzielenie pomocy przekracza dostępne środki finansowe przewidziane na ten 

cel, Prezes ARR ustala współczynnik przydziału, który stosuje się do redukcji 

liczby loszek hodowlanych i knurów hodowlanych zawartej w złożonych 

wnioskach, w zaokrągleniu do pełnych sztuk w dół. 

6.12 W przypadku, gdy po zastosowaniu współczynnika przydziału pomocy, o którym 

mowa w pkt 6.11, liczba loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych,  

do których może zostać wypłacona pomoc jest mniejsza niż 1, pomoc 

przysługuje do jednej loszki hodowlanej lub jednego knura hodowlanego. 
6.13 Prezes ARR w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r., poda do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl, informację o liczbie 

loszek hodowlanych w podziale na kategorie oraz liczbie knurów hodowlanych, 

do których w ramach poszczególnych wniosków może zostać wypłacona pomoc 

producentowi świń wraz z podaniem dla każdego wniosku numeru siedziby 

stada producenta świń. 
7. Składanie wniosków o płatność 
7.1 Po dokonaniu zakupu loszek hodowlanych lub knurków hodowlanych zgodnie  

z pkt 5.2 ppkt 2, producent świń składa, w postaci papierowej lub w formie 

dokumentu elektronicznego, Wniosek o płatność z tytułu refundacji zakupu 

loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych na formularzu opracowanym  

i udostępnionym przez ARR, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszych 

warunków, zwany dalej „wnioskiem o płatność”. 

Formularz wniosku o płatność jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP 

lub o aktualizację danych zawartych w CRP. 
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7.2 Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami  należy: 

1) w przypadku składania dokumentu w postaci papierowej - dostarczyć 

osobiście lub rejestrowana 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 

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 Kodeks postępowania administracyjnego, 

dotyczące podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. 

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów w formie 

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

7.3 Wniosek o płatność należy złożyć od dnia podania na stronie internetowej ARR 

informacji, o której mowa w pkt 6.13 do dnia 14 lipca 2017 r. 
Za dzień złożenia wniosku o płatność uważa się dzień wpływu tego wniosku  

do właściwego OT ARR. 

7.4 Formularz wniosku o płatność można uzyskać:  

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

2) w Centrali ARR lub OT ARR. 

7.5 Wniosek powinien być:  

1) czytelnie w całości wypełniony, 

2) kompletny (zawiera wszystkie wymagane załączniki), 

3) czytelnie podpisany przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione  

do reprezentowania wnioskodawcy.  

7.6 Wniosek o płatność 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; 
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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 (należy podać numery wszystkich 

siedzib stad posiadanych przez producenta świń); 

5) liczbę zakupionych loszek hodowlanych z podziałem na kategorie, o których 

mowa w pkt 5.1, lub knurów hodowlanych, do których producent świń ubiega 

się o wypłatę pomocy; 

6) liczbę loszek hodowlanych utrzymywanych w siedzibie stada, o której mowa  

w ppkt 4, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. – w przypadku gdy 

producent ubiega się o wypłatę pomocy do zakupionych knurów hodowlanych; 

7) numer rachunku bankowego producenta świń ubiegającego się o udzielenie 

pomocy, na który zostaną wypłacone środki z tytułu udzielenia pomocy; 

8) oświadczenie producenta świń, o którym mowa w pkt 6.6 ppkt 7. 

7.7 Do wniosku o płatność należy załączyć: 

1) świadectwa, o których mowa w pkt 5.1, potwierdzające pochodzenie 

zakupionych loszek hodowlanych lub zakupionych knurów hodowlanych; 

2) świadectwa, o których mowa w pkt 5.1, potwierdzające pochodzenie loszek 

hodowlanych zakupionych lub posiadanych w siedzibie stada, o której mowa 

w pkt 7.6 ppkt 4, w liczbie nie mniejszej niż 20 loszek hodowlanych 

przypadających na jednego zakupionego knura hodowlanego – w przypadku 

gdy producent świń ubiega się o pomoc do knurów hodowlanych; 

3) kopie faktur, faktur VAT RR albo kopię faktury, rachunku lub umowy 

sprzedaży, w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami 

ryczałtowymi, potwierdzających liczbę zakupionych loszek hodowlanych lub 

knurów hodowlanych w okresie, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 2; 

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 

następcą prawnym innym niż spadkobierca, o którym mowa w pkt 4.2; 
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6) zgodę, o której mowa w pkt 4.3, jeżeli gospodarstwo producenta świń jest 

przedmiotem współposiadania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  

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

może zażądać przedstawienia przez wnioskodawcę ich oryginałów do wglądu.  

7.8 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, 

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). 

7.9 Producent świń w okresie, o którym mowa w pkt 7.3 może złożyć więcej niż  

jeden, ale nie więcej niż trzy wnioski o płatność. 

7.10 Zwierzę, do którego producent świń ubiega się o pomoc, może być wskazane 

tylko w jednym wniosku o płatność. 

7.11 ARR dokona weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej złożonych wniosków 

o płatność. 

7.12 W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalno-prawnych i/lub 

merytorycznych, Dyrektor OT ARR informuje wnioskodawcę w formie pisemnej 

o brakach i wzywa do ich uzupełnienia. 

 

8. Wyliczenie i wypłata pomocy 
8.1 W przypadku stwierdzenia, że warunki do przyznania pomocy zostały spełnione, 

co jest dokonywane w szczególności na podstawie dokumentów, o których mowa 

pkt 7.7, danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz przy 

uwzględnieniu wyników z kontroli, o których mowa w pkt 9.1, Dyrektor OT ARR  

w drodze decyzji administracyjnej  ustali wysokość kwoty należnej pomocy,  

na zasadach określonych w rozdziale 5, z zastrzeżeniem pkt 8.2 i 8.3. 

8.2 Pomoc jest udzielana producentowi świń do liczby loszek hodowlanych lub 

knurów hodowlanych, która nie przekracza ustalonej dla niego liczby loszek 

hodowlanych lub knurów hodowlanych podanej w informacji, o której mowa  

w pkt 6.13. 
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8.3 W przypadku, gdy producent świń dokona zakupu loszki hodowlanej w kategorii 

innej niż wskazana temu producentowi do zakupu loszki hodowlanej,  

w informacji, o której mowa w pkt 6.13, pomoc do zakupionej loszki hodowlanej 

jest udzielana, w wysokości odpowiadającej najniższej z następujących wartości: 

1) cena netto zakupu loszki hodowlanej wskazana na fakturze albo fakturze VAT 

RR potwierdzającej jej zakup albo cena zakupu loszki hodowlanej wskazana 

na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży, potwierdzającej jej zakup –  

w przypadku  dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi; 

2) kwota pomocy, o której mowa w pkt 5.5, określona dla loszki hodowlanej  

w kategorii, w której  producent zamierzał kupić to zwierzę, które zostało 

uwzględnione w informacji, o której mowa w pkt 6.13; 

3) kwota pomocy, o której mowa w pkt 5.5, określona dla loszki hodowlanej  

w kategorii, w której producent kupił to zwierzę. 
8.4 Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty 

wydania decyzji o przyznaniu pomocy, o której mowa w pkt 8.1, jednak  

nie później niż do 30 września 2017 r., na rachunek bankowy wnioskodawcy 

wskazany w CRP.  

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

decyzję o odmowie przyznania pomocy. 

 

9. Kontrole i weryfikacja zobowiązań 

9.1 ARR przeprowadzać będzie kontrole administracyjne oraz kontrole na miejscu  

u producenta świń w celu potwierdzenia spełnienia warunków niezbędnych  

do udzielenia pomocy oraz w zakresie wywiązania się producenta z zobowiązań,         

o których mowa w pkt 5.2 ppkt 3.  
Na potrzeby weryfikacji zobowiązania, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 3 lit. b) 

producent świń zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające,  

że utrzymywane świnie są loszkami hodowlanymi lub knurami hodowlanymi,  

a ich liczba nie jest mniejsza niż liczba zwierząt, do których pomoc została 

udzielona. 

9.2 W przypadku stwierdzenia, że producent świń nie spełnił zobowiązania, o którym 

mowa w pkt 5.2 ppkt 3 lit. a), zwrotowi podlega kwota pomocy stanowiąca 

iloczyn:  
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a) różnicy liczby świń sprzedanych przez producenta świń od dnia 1 stycznia 

2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. i liczby tych świń sprzedanych przez tego 

producenta od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. ustalonej 

według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz 

b) kwoty 50 zł, 

jednak nie więcej niż 100 % uzyskanej kwoty pomocy. 
9.3 W przypadku stwierdzenia, że producent świń nie spełnił zobowiązania, o którym 

mowa w pkt 5.2 ppkt 3 lit. b), w odniesieniu do utrzymania: 

1) loszek hodowlanych, do których została udzielona pomoc, zwrotowi podlega 

4,2% kwoty pomocy wypłaconej do zakupionej loszki hodowlanej, za każdy 

rozpoczęty miesiąc niespełniania tego zobowiązania, za każdą loszkę 

hodowlaną, odnośnie której zobowiązanie to nie jest spełniane, licząc od dnia 

30 czerwca 2017 r., nie więcej niż 100% uzyskanej pomocy, 

2) knurów hodowlanych, do których została udzielona pomoc, zwrotowi podlega 

4,2% kwoty pomocy wypłaconej do zakupionego knura hodowlanego,  

za każdy rozpoczęty miesiąc niespełniania tego zobowiązania, za każdego 

knura hodowlanego, odnośnie którego zobowiązanie to nie jest spełniane, 

licząc od dnia 30 czerwca 2017 r., nie więcej niż 100% uzyskanej pomocy. 

9.4 Zwrot pomocy, o którym mowa w pkt 9.2 – 9.3  następuje zgodnie z pkt 10.3 

niniejszych warunków. 

9.5 W przypadku, gdy ustalona do zwrotu kwota pomocy stanowi 100 % uzyskanej 

pomocy, dyrektor właściwego OT ARR, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie 

decyzji przyznającej pomoc, o której mowa w pkt 8.1. 

9.6 W odniesieniu do zobowiązania, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 3 lit. b), pomoc 

nie podlega zwrotowi w sytuacji wystąpienia w gospodarstwie producenta świń 

przypadków siły wyższej w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013. 
9.7 W przypadku, gdy po wypłacie pomocy, nastąpi przeniesienie posiadania 

gospodarstwa producenta świń, zobowiązania, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 3, 

uważa się za spełnione, jeżeli następca prawny tego producenta złoży 

oświadczenie, w którym zobowiąże się do ich spełnienia. 

9.8 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.7, należy złożyć na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszych warunków, w postaci papierowej lub 

w formie elektronicznej, stosownie do zapisów zawartych w pkt 6.2 ppkt 1 lub 2, 

w terminie 30 dni od dnia przeniesienie posiadania gospodarstwa. 
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9.9 W przypadku niespełnienia przez następcę prawnego, o którym mowa w pkt 9.7, 

zobowiązań zawartych w złożonym przez niego oświadczeniu, do zwrotu pomocy 

przez następcę prawnego stosuje się odpowiednio zapisy pkt 9.2 – 9.5.  

 

10. Inne informacje 
10.1 Producent świń zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji 

związanej z udziałem w mechanizmie „Pomoc w formie refundacji kosztów 

zakupu świń hodowlanych” przez okres 5 lat licząc od roku, w którym 

wypłacona została pomoc. 

10.2 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 „Pomoc  

w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych” oraz przepisów 

krajowych i UE. 

10.3 W przypadku wykrycia, że cała kwota pomocy lub jej część została nienależnie 

wypłacona, Producent świń zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty 

pomocy, wraz z odsetkami ustawowymi. Ustalenie kwoty nienależnie lub 

nadmiernie pobranej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej 

przez Prezesa ARR. 

10.4 W przypadku zmian w przepisach krajowych i Unii Europejskiej, Agencja Rynku 

Rolnego zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych warunków. 

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

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

 
12. Załączniki 
 
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu 

loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych 
Załącznik nr 2 -   Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego  
Załącznik nr 3 - Wniosek o płatność z tytułu refundacji kosztów zakupu loszek 

hodowlanych lub knurów hodowlanych 
Załącznik nr 4 -   Oświadczenie następcy prawnego 
 
 


