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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

o pomoc za zmniejszenie produkcji mleka 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Wsparcie przysługuje producentowi mleka, który: 

 posiadał produkcję w okresie referencyjnym i zredukował produkcję mleka w stosunku do okresu 

referencyjnego, 

 zredukuje w okresie redukcji nie więcej niż 50% ilości mleka dostarczonego do pierwszych 

podmiotów skupujących w okresie referencyjnym i nie mniej niż 1500 kg, 

 dostarczał mleko do pierwszych podmiotów skupujących w lipcu 2016 r. 

2. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny.  

3. Wniosek należy wypełniać literami drukowanymi, wpisując wyłącznie jeden znak (cyfrę/literę) w jedną 

kratkę.  

4. Wniosek musi zawierać podpis lub podpis z pieczęcią imienną przedsiębiorcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 

5. Prognozowany termin składania wniosku o pomoc dla pierwszego okresu redukcji –  

do dnia 21 września 2016 r. godz. 12.00. 

6. Złożenie więcej niż jednego wniosku powoduje, że wszystkie złożone wnioski nie podlegają 

rozpatrzeniu (zostają odrzucone). 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU 

 

Punkt 1  Jeżeli wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców 

nie wypełnia pola nr 1 (z uwagi na brak numeru rejestracyjnego) i w takim przypadku 

wraz z wnioskiem o pomoc składa formularz rejestracyjny WPR_P1_f1, natomiast jeżeli 

wnioskodawca posiada swój numer w CRP wypełnia pole nr 1.  

Punkt 2  Należy wpisać nazwę przedsiębiorcy lub nazwisko w przypadku osoby fizycznej. 

Punkt 3 Należy podać imię w przypadku osoby fizycznej. 

Punkty 4 i 5 Podając numer NIP lub PESEL – należy wpisać go bez odstępów i bez myślników.  

Nr NIP – pole nieobowiązkowe dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL  

Nr PESEL - pole obowiązkowe w przypadku osób fizycznych.  

Punkty 6 - 12 Pola adresowe należy wypełnić obowiązkowo. 

W tej części wniosku należy podać miejsce zamieszkania albo adres siedziby 

wnioskodawcy. Przez miejsce zamieszkania rozumie się miejsce stałego 

zameldowania, a w przypadku braku stałego zameldowania miejsce czasowego 

zameldowania. W sytuacji braku zameldowania należy podać miejsce faktycznego 
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zamieszkania. 

Przez adres siedziby wnioskodawcy należy rozumieć: 

 dla osoby prawnej i jednostki nie posiadającej osobowości prawnej – adres, pod 

którym działa organ zarządzający, 

 dla osoby fizycznej – adres prowadzenia działalności gospodarczej (dla rolników 

adres zamieszkania lub adres siedziby gospodarstwa, czyli siedliska). 

Punkt 13 Należy wypełnić, jeżeli wnioskodawca posiada telefon. W przypadku posiadania 

numeru stacjonarnego należy poprzedzić go numerem kierunkowym. 

Punkty 14-15 Okres referencyjny – trzymiesięczny okres roku poprzedzającego odpowiadający 

danemu trzymiesięcznemu okresowi redukcji. 

Okres redukcji – trzymiesięczny okres, w którym producent redukuje dostawy 

mleka w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedzającego, tj.:  

- pierwszy okres redukcji dostaw: październik, listopad i grudzień 2016 r. 

- drugi okres redukcji dostaw: listopad, grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r., 

- trzeci okres redukcji dostaw: grudzień 2016 r. i styczeń, luty 2017 r.  

W tej części wniosku producent podaje dane w zakresie produkcji mleka w okresie 

referencyjnym, dane w zakresie planowanej do dostarczenia ilości mleka w okresie 

redukcji oraz planowaną wielkość redukcji dostaw mleka w okresie redukcji. 

Dane te należy wypełnić z dokładnością do 1 kg. 

UWAGA! Do przeliczenia litrów na kilogramy stosuje się współczynnik 1,03 

Np. 100 litrów = 100 x 1,03 = 103 kg. 

Punkt 14 W polu tym producent podaje ilość mleka jaką dostarczył w trzymiesięcznym okresie 

referencyjnym. W przypadku gdy producent składa wniosek o pomoc dla pierwszego 

okresu redukcji, tj.: październik, listopad i grudzień 2016 r., w polu 14 wpisuje 

całkowitą ilość mleka, jaką dostarczył do pierwszych podmiotów skupujących w 

okresie referencyjnym październik, listopad i grudzień 2015 r., np. 9000 kg 

Punkt 15 W polu tym producent podaje okres, w jakim będzie dokonywał redukcji,  

np. od 1 październik 2016 r. do 31 grudzień 2016 r. oraz ilość mleka jaką planuje 

dostarczyć do pierwszego podmiotu skupującego w okresie redukcji - październik, 

listopad i grudzień 2016 r., np. 5000 kg.  

Punkt 16 W polu tym producent podaje wielkość redukcji dostaw mleka jaką zamierza 

dokonać w okresie redukcji -  październik, listopad i grudzień 2016 r., np. 4000 kg  

 

UWAGA! Wielkość redukcji nie może być większa niż 50% całkowitej ilości 

dostarczonej do pierwszych podmiotów skupujących w okresie referencyjnym (w 

prezentowanym przykładzie wartość ta wynosi 9000 kg) i nie mniejsza niż 1500 kg. 

Zatem przykładowa wartość 4000 kg spełnia powyższe wymogi 

 



PROJEKT 

 3 

ZAŁĄCZNIKI  

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego do pierwszych 

podmiotów skupujących w danym okresie referencyjnym, 

2) Kopie faktur lub faktur VAT RR potwierdzających ilość mleka sprzedanego do pierwszych 

podmiotów skupujących w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2016 r. 

 

W przypadku, gdy wniosek jest składany przez pełnomocnika wnioskodawcy do wniosku obowiązkowo 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

 

W przypadku, gdy producent posiada ww. dokumenty nie należy wypełniać 2 strony wniosku 

przeznaczonej do wypełnienia przez pierwszy podmiot skupujący. 

Następnie należy na 1 stronie wniosku wpisać miejscowość i datę, podpisać wniosek i złożyć go we 

właściwym OT ARR. 

 

W przypadku gdy producent mleka nie posiada dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,  

stronę 2 wniosku „Oświadczenie o dostarczeniu mleka w okresie referencyjnym” wypełnia pierwszy 

podmiot skupujący, do którego wnioskodawca dostarczał mleko, podając nazwę podmiotu skupującego, 

okres referencyjny i rzeczywistą ilość mleka, jaka została dostarczona w okresie referencyjnym (patrz 

punkt 14 instrukcji). 

W przypadku gdy producent dostarczał mleko do pierwszego podmiotu skupującego w okresie  

1-31 lipca 2016 r. należy wpisać „x” przy polu „TAK”, jeżeli brak było dostaw w tym okresie wpisuje „x” 

przy  polu „BRAK DANYCH”. 

Następnie pierwszy podmiot skupujący wpisuje miejscowość i datę składania oświadczenia oraz stawia 

pieczątkę firmową i podpisuje oświadczenie. 

Uwaga! Oświadczenie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania pierwszego 

podmiotu skupującego. 

W przypadku gdy producent mleka realizował dostawy mleka do więcej niż jednego podmiotu 

skupującego, „Oświadczenie o dostarczeniu mleka w okresie referencyjnym” należy wypełnić odrębnie 

przez każdy pierwszy podmiot skupujący. 

 


