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Wnioskuję o przyznanie pomocy na operacje typu  Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych 

kryzysem COVID-19" w ramach działania  Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem 

związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioskuję o przyznanie pomocy na operacje typu  Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych 
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związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioskuję o przyznanie pomocy na operacje typu  Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych 

kryzysem COVID-19" w ramach działania  Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem 

związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. CEL ZŁOŻENIA1)

Zmiana do wnioskuWniosekWniosek Zmiana do wnioskuWniosek Zmiana do wnioskuWniosek

I. CEL ZŁOŻENIA1)

Zmiana do wnioskuWniosek

09. OŚWIADCZAM, ŻE4):

1/3

08. OŚWIADCZAM, ŻE1):

1. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. byłem/byłam lub mój małżonek był posiadaczem, co najmniej:

3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące; 

3  sztuk  samic  gatunku  bydło  domowe  (Bos  taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 

       24 miesiące;

10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy;

5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy;

1  sztuki  zwierzęcia  gatunku  świnia (Sus scrofa)  i  do  dnia  15  lipca  2020 r.  zostało  zgłoszone  oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego 

gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja  

2020 r.

oraz  do dnia  zakończenia naboru  wniosków będę  prowadził/prowadziła  lub mój małżonek będzie prowadził działalność rolniczą w zakresie chowu lub 

hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których byłem/byłam lub mój małżonek był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.

2. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadziłem/prowadziłam lub mój małżonek prowadził:

produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk.

3. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadziłem/prowadziłam lub mój małżonek prowadził produkcję:

kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;

gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;

indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;

oraz  w  okresie  od  dnia  15  marca  2020 r.  do  dnia  15  czerwca 2020 r. dokonałem/dokonałam  lub  mój małżonek dokonał  przemieszczenia kurcząt 

rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych;

4. W 2020 r. prowadziłem/prowadziłam lub mój małżonek prowadził uprawę roślin ozdobnych:

w szklarniach ogrzewanych, o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2.

w tunelach foliowych ogrzewanych, o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.  

 ja  lub  mój  małżonek  jestem/jest  podatnikiem  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  ustalającym  dochód  z działów specjalnych 

 produkcji  rolnej  przy  zastosowaniu  norm  szacunkowych  dochodu  z  działów  specjalnych  produkcji  rolnej  –  uprawa  roślin ozdobnych 

 w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych (PIT-6).

1) Właściwe zaznaczyć znakiem X.

2) Numer, nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1206).

3) Dotyczy osób fizycznych.

4) Dotyczy rolników lub małżonków rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

                            

   Numer dokumentu

1. Łączna powierzchnia uprawy roślin ozdobnych  w szklarniach ogrzewanych wynosi                                                               , w tym powierzchnia  uprawy, 

prowadzonej  przez  rolnika  lub  jego  małżonka  niebędącego  podatnikiem  podatku  dochodowego  od  osób fizycznych, ustalającym dochód z działów 

specjalnych  produkcji  rolnej  (uprawa  roślin  ozdobnych  w  szklarniach  ogrzewanych),  przy  zastosowaniu  norm  szacunkowych  dochodu  z  działów 

specjalnych produkcji rolnej (PIT-6), wynosi

m2 

2. Łączna powierzchnia uprawy roślin ozdobnych  w tunelach foliowych ogrzewanych wynosi                                                     , w tym powierzchnia  uprawy, 

prowadzonej  przez  rolnika  lub  jego  małżonka  niebędącego  podatnikiem  podatku  dochodowego  od osób fizycznych, ustalającym  dochód  z  działów 

specjalnych produkcji rolnej (uprawa roślin  ozdobnych  w  tunelach  foliowych ogrzewanych),  przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z działów 

specjalnych produkcji rolnej (PIT-6,) wynosi

m2 

m2. 

m2. 
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IV. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH ZAŁĄCZNIKACH

2/32/3

15. Do wniosku dołączam1):       

Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy (O-1/635)5)

Kopię/oryginał6) wniosku o wpis do ewidencji producentów7)

Informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu, wg stanu na dzień 1 marca 2020 r. (P-1/635)

Informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu przez małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie pomocy, wg stanu na dzień  1 marca 

2020 r. (P-2/635)5)

Kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny8) 

Kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm 

szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej 

deklaracji9)

Kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm 

szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej 

deklaracji, małżonka rolnika5), 9) 

Informację o miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych w 2020 roku (P-7/635)10) 

Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r.10):

                                                                  

5) Dotyczy przypadku, gdy rolnik ubiega się o pomoc uwzględniając zwierzęta będące w posiadaniu małżonka lub produkcję prowadzoną przez małżonka.

6) Niepotrzebne skreślić.

7) Dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, któremu nie został nadany numer identyf ikacyjny. W przypadku składania wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z wnioskiem o 

przyznanie pomocy należy dołączyć oryginał wniosku o wpis.

8) Dotyczy rolników i ich małżonków prowadzących produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub produkcję kurcząt 

rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub produkcję gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub produkcję indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, którym został nadany 

weterynaryjny numer identyfikacyjny.

9) Dotyczy rolników lub małżonków rolników będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ustalających dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm 

szacunkowych dochodu, którzy prowadzili co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych  produkcji rolnej: uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa  roślin 

ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.

10) Dotyczy rolników lub małżonków rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

samodzielnie prowadzę działalność w powyżej wskazanym zakresie,

pozostaję w związku małżeńskim i razem prowadzimy działalność we 
wskazanym zakresie,

pozostaję w związku małżeńskim i samodzielnie prowadzę 
działalność we wskazanym zakresie

10. OŚWIADCZAM, ŻE1):

13. PESEL małżonka rolnika
3)

11. Imię i nazwisko małżonka rolnika

14. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
 /należy wypełnić w przypadku gdy małżonek rolnika nie posiada obywatelstwa polskiego/

14. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
 /należy wypełnić w przypadku gdy małżonek rolnika nie posiada obywatelstwa polskiego/

12. Numer identyfikacyjny małżonka rolnika (jeśli został nadany)
2)

13. PESEL małżonka rolnika
3)

11. Imię i nazwisko małżonka rolnika

14. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
 /należy wypełnić w przypadku gdy małżonek rolnika nie posiada obywatelstwa polskiego/

12. Numer identyfikacyjny małżonka rolnika (jeśli został nadany)
2)

Oświadczam, że:

1) in formacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i znane mi są sk utki  odpowiedzia lności karnej wynika jące z 

art. 297 § 1 i §  2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444);

 2) pouczono mnie o możliwości i tryb ie żądania doręczenia decyzji, która uwzględnia w ca łości żądanie roln ika i n ie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar 

administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odl iczeniu oraz o możliwości złożenia odwołania od te j decyzji;

3) znane mi są zasady przyznawania wnioskowanej pomocy określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obsz arów wie jskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 

z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Min istra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie  szczegółowych warunkó w i trybu przyznawania oraz wypła ty pomocy 

finansowej na operacje typu  Pomoc d la roln ików szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19  w ramach dzia łania  Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla  rolników, 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególn ie dotkniętych kryzysem związanym z COVID -19  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467);

4) przyjmuję do  wiadomości, że maksymalna wysokość pomocy, która może być przyznana  w ramach działania n ie może być wyższa niż równowartość w  złotych 7000 euro 

oraz że łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19  w odniesieniu do sektorów ro lnictwa, rybołówstwa i akwakul tury nie może przekroczyć 100  000 EUR na 

roln ika/przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;

5) nie  podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

6) jestem świadomy/świadoma, że w przypadku ustalen ia poważnej niezgodności/przedstawienia fa łszywych dowodów w celu otrzyman ia wsparcia lub w wyniku zaniedbania n ie 

dostarczenia niezbędnych informacji, wsparcia odmawia się lub cofa się je  w całości; 

7) przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskie j i państw członkowskich dla 

zabezpieczenia interesów finansowych Unii ;

8) przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, będzie publikow ana na stronie internetowej MRiRW.

Zobowiązuję się do:

1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacj i Rolnictwa:

a) o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie pomocy finansowej, objętej wnioskiem o przyznanie pomocy w szczególności w zakresie 

zaprzestania prowadzenia produkcji we wskazanym we wniosku zakresie,

 b) o  zakazie  dostępu  do  środków  publicznych, o  których  mowa  w  art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 

późn. zm.) , na  podstawie  prawomocnego  orzeczenia  sądu,  orzeczonym  w  stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;

2) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontro lnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, okazani a dokumentów potwierdzających dane 

zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, a  także zapewnienia niezbędnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontro lnych.



  

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych oraz pełnomocnika

W związku z 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 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "Rozporządzeniem", 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej  Administratorem danych  jest Agencja Restrukturyzacji 
       i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.
2) Z Administratorem  danych  można  kontaktować  się  poprzez 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 danych 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 danych, wskazany w pkt 2. 

4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. gdy jest to niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

5) Zebrane dane osobowe na podstawie  art.  6  ust.  1  lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej na operacje typu  Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19  w ramach działania  Wyjątkowe tymczasowe 
wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467), tj. obsługi wniosku o przyznanie pomocy.

6) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom kontrolnym, podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z 
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na miejscu.

7) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym 
mowa w pkt 5. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania 
danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.

8) Przysługuje Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  osobowych,  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ogran iczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. 

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie pomocy, wynika z obowiązku zawartego w 
przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych po jednokrotnym wezwaniu do usunięcia braków będzie 
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
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