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Złożone w związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej na 
finansowanie lub dofinansowanie poniesionych kosztów zbioru, transportu 

lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, 
owce, kozy, konie lub świnie.

(w przypadku gdy faktura nie jest wystawiana bezpośrednio przy odbiorze numer
wpisywany jest w Podmiocie utylizacyjnym)

płatnik podatku od towarów od towarów i usług (VAT)rolnik ryczałtowy w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (VAT)

Spółka cywilna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
(producent rolny będący spółką osobową w rozumieniu Kodeksu spółek 
handlowych, np. spółka jawna)

II. Dane nabywcy usługi*

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Oświadczenie Producenta rolnego 

IV. Informacje dodatkowe o beneficjencie (właściwe zaznaczyć znakiem X)

powyższe oświadczenie o spełnianiu kryteriów małego lub średniego przedsiębiorstwa zostało złożone w szczególności po zapoznaniu się z przepisami
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz po uprzednim stwierdzeniu, że moje gospodarstwo lub dział specjalny produkcji rolnej
(przedsiębiorstwo) jest: (właściwe zaznaczyć znakiem X)

przedsiębiorstwem związanym
przedsiębiorstwem niezależnym 
(samodzielnym)

przedsiębiorstwem partnerskim

(właściwe zaznaczyć znakiem X)

Pobieram świadczenia emerytalne lub rentowe i w związku z tym faktem nie mogę prowadzić gospodarstwa rolnego  (dotyczy osób 
fizycznych) – UWAGA ! - odpowiedź Tak oznacza, że taka osoba nie jest uprawniona do uzyskania pomocy finansowej Agencji
Beneficjentem jest podmiot, którego 25 lub więcej % kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub 
indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy (dotyczy osób prawnych) UWAGA ! – takim podmiotom zgodnie z niżej wym. przepisami 
zał. I do rozporządzenia (WE) 800/2008 pomoc na dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt nie przysługuje, z wyjątkiem wyszczególnionych 
przypadków pozwalających uznać podmiot za przedsiębiorstwo niezależne.

III. Sposób rozliczania się z podatku VAT (właściwe zaznaczyć znakiem X)

Uwagi (w tym, informacja o przyczynach rozbieżności pomiędzy danymi w sekcji „beneficjent pomocy”, a 
„nabywca”)Adres

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Numer faktury/faktur wystawionych w związku z realizacją usług zbioru, transportu lub
unieszkodliwiania lub numer innego dokumentu umożliwiający identyfikację faktury: 

Adres gdzie mieści się siedziba beneficjenta: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta Nr PESEL (osoby fizyczne) - Nr REGON pozostali beneficjenci

Województwo i powiat gdzie mieści się siedziba  stada z której następuje odbiór padłych zwierząt Numer siedziby stada skąd następuje odbiór padłej sztuki nadany przez ARiMR 

I. Informacje o beneficjencie pomocy publicznej*

Imię i nazwisko, w przypadku innych beneficjentów niż osoby fizyczne – pełna nazwa

Tak Nie Nie dotyczy

V. Oświadczenie
W związku z ubieganiem się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na koszty zbioru, transport i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt :

oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, które/y w rozumieniu przepisów załącznika nr I do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. spełnia kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa tj. zatrudniam mniej
niż 250 pracowników, a roczny obrót nie  przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

* w przypadku spółki cywilnej należy podać dane pierwszego wspólnika

przy czym, w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego/przedsiębiorstwa związanego wielkość zatrudniania, rocznego obrotu, całkowitego bilansu
rocznego została określona po uprzednim zsumowaniu zatrudnienia, rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego na podstawie danych z
niniejszego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa partnerskiego (przedsiębiorstw partnerskich) / przedsiębiorstwa związanego (przedsiębiorstw
związanych) zgodnie z zasadami określonymi w w/w załączniku I do rozporządzenia Komisji  (WE)  nr 800/2008.

Imię i nazwisko lub nazwa

Nr NIP

Nr NIP

* wypełnić, jeżeli dane nabywcy są inne niż wymienione powyżej. Np. beneficjent Jan Kowalski, nabywca usługi Gospodarstwo rolne Jan Kowalski, lub Gospodarstwo Rolne Jan i Janina Kowalscy
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- Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizytacji przez upoważnione osoby lub podmioty w celu kontroli zasadności udzielenia pomocy przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zobowiązuję się do przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji związanych z udzieloną pomocą oraz
przechowywania dokumentów dotyczących tej pomocy.

VI. Podsumowanie
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą przy Al. Jana
Pawła II 70, 00-175 Warszawa, w celu realizacji pomocy finansowej na zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych i możliwości ich poprawiania.

oświadczam, że w związku z realizacją ww. usług oraz kosztami tych usług nie otrzymałem ani nie będę się ubiegał o dofinansowanie lub jakąkolwiek
inną pomoc ze środków publicznych na koszty zbioru, transportu lub unieszkodliwienia padłych zwierząt niż objęta niniejszym oświadczeniem.

oświadczam, że udzielono mi informacji, że w przypadku niewykonania obowiązku zwrotu wynikającego z pkt 5, Agencja będzie dochodzić należności na
drodze postępowania sądowego.

Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że wszystkie wyżej podane informacje są zgodne
z prawdą oraz ze stanem faktycznym.

..........................................................
/miejscowość, data/

..........................................................
/czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej/

oświadczam, że nie będę zgłaszał wobec Agencji żadnych roszczeń z tytułu nie otrzymania pomocy, o której mowa w  § 14 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w przypadkach złożenia przeze mnie w niniejszym oświadczeniu niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Podać nazwę podmiotu utylizacyjnego realizującego usługę

w przypadku stwierdzenia przez ARiMR, iż informacje podane w części III i IV oraz oświadczenia w pkt 1, 2 i 4 są nieprawdziwe albo nierzetelne,
zobowiązuję się do zwrotu środków finansowych w tej części, która została w wyniku zaistnienia przynajmniej jednej z powyższych okoliczności pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonymi od daty przekazania przez Agencję środków finansowych na rachunek Podmiotu utylizacyjnego, który wykonał usługę, do daty
ich zwrotu na rachunek Agencji.

oświadczam, że zwrot środków finansowych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
nastąpi po uprzednim doręczeniu wezwania Agencji wskazującym termin oraz numer rachunku bankowego, na który mam zwrócić środki finansowe.

Podać określenie gatunku zwierząt: (bydło, owce, kozy, świnie, konie )

Podmiotowi utylizacyjnemu realizującemu usługi na podstawie umowy z ARiMR:

zobowiązuję się udzielić na piśmie wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia wątpliwości zgłaszanych przez Agencję.

oświadczam, że w celu skorzystania z pomocy finansowej polegającej na finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów zbioru, transportu lub
unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, zleciłem wykonanie usług zbioru, transportu i
unieszkodliwienia padłych zwierząt z gatunku:

Załącznik do oświadczenia producenta rolnego stanowi wyciąg z rozporządzenia (WE) 800/2008.

Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Producenta rolnego i Podmiotu utylizacyjnego.



Załącznik do Oświadczenia producenta rolnego. 

ZAŁĄCZNIK I do rozporządzenia (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
 
Definicja małych i średnich przedsiębiorstw 
 

Artykuł 1 

Przedsiębiorstwo 

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności 
osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub 
konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. 

Artykuł 2 

Pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa 
1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 

pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 
2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót 

lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 
3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót 

lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

Artykuł 3 

Rodzaje przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego 
1. „Przedsiębiorstwo samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w 

rozumieniu ust. 2 ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3. 
2. „Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w 

rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) 
posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3,25 % lub więcej kapitału lub 
praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream). 

Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, 
nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani, w rozumieniu ust. 3, 
indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem: 
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną 

działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem 
że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; 

b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 
c) inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju; 
d) niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10 mln. EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000. 

3. Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; 
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 

przedsiębiorstwa; 
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub 

postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki; 
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z 

innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub 
członków w tym przedsiębiorstwie. 

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub 
pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy. 

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub 
inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązanych.  

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również 
traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub 
rynkach pokrewnych. Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub 
niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego rynku.  

4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub 
więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy. 

5. Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub 
przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2. Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał 
jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, 
że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we 
wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających 
przewidzianych w przepisach krajowych lub wspólnotowych. 

Artykuł 4 

Dane stosowane do określania pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego oraz okresy referencyjne 
1. Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu 

obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako 
obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. 

 

2. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub 
pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub 
mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. 

3. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z 
oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego. 

Artykuł 5 

Pułap zatrudnienia 
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach 
w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały 
pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest 
obliczana jako część ułamkowa RJR. W skład personelu wchodzą: 

a) pracownicy; 
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego; 
c) właściciele-kierownicy; 
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład 
personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego. 

Artykuł 6 

Ustalenie danych przedsiębiorstwa 
1. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg 

rachunkowych. 
2. W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby 

pracowników, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieje, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym 
ujęte jest dane przedsiębiorstwo. 

Dane, o których mowa w pierwszym akapicie, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się 
bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Uzupełnienie danych jest proporcjonalne do 
procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). W przypadku holdingów typu cross-
holding stosuje się większy udział procentowy. 

Dane, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie, uzupełnia się pełnymi danymi każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub 
pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

3. Do celów stosowania ust. 2 dane przedsiębiorstw partnerskich danego przedsiębiorstwa pochodzą z ich ksiąg rachunkowych i innych danych, w 
tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje. Dane te uzupełnia się pełnymi danymi przedsiębiorstw, które są 
powiązane z tymi przedsiębiorstwami partnerskimi, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Do celów stosowania tego samego ust. 2 dane przedsiębiorstw, które są powiązane z danym przedsiębiorstwem pochodzą z ich 
ksiąg rachunkowych i innych danych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje. Dane te uzupełnia się 
proporcjonalnie danymi każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego takiego przedsiębiorstwa powiązanego, znajdującego się na 
wyższym lub niższym szczeblu rynku, chyba że zostały one już ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku co najmniej 
proporcjonalnym do udziału określonego w ust. 2 akapit drugi. 

4. W przypadku gdy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym brakuje danych dotyczących zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, dane 
te oblicza się przez proporcjonalne zestawienie danych od przedsiębiorstw partnerskich oraz przez dodanie danych od przedsiębiorstw, z 
którymi dane przedsiębiorstwo jest powiązane. 
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