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Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie danych niezbędnych do wygenerowania
loginu i kodu dostępu w celu przeniesienia informacji z wniosku o przyznanie płatności na rok
2018 złożonego w formie papierowej do formularza geoprzestrzennego wniosku
Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego
zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej
zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć
wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność z wykorzystaniem formularza geoprzestrzennego
wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ zapewnia beneficjentowi z góry ustalone formularze
i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku właściwy organ przenosi
informacje otrzymane od beneficjenta do formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy.
Natomiast w myśl § 14a ust. 1- 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa
w art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, rolnik wraz z wnioskiem
o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na 2018 r., złożonym w formie papierowej, składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie loginu i kodu dostępu do systemu
teleinformatycznego Agencji tego rolnika do przeniesienia informacji ze złożonego wniosku do formularza
geoprzestrzennego wniosku, z tym że przeniesienie to powinno nastąpić z zapewnieniem możliwości
identyfikacji osoby dokonującej tych czynności w systemie wraz z wygenerowaniem informacji dla rolnika
kto i kiedy dokonał tych czynności. W przypadku gdy rolnik nie posiada kodu dostępu do systemu
teleinformatycznego Agencji, wraz wnioskiem o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na
2018 r., złożonym w formie papierowej, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie jego
danych, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca
2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353, z późn. zm.), do
wygenerowania tego kodu. Oświadczenie składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez
Agencję.
Mając powyższe na uwadze oświadczam, że wyrażam zgodę na jednorazowe użycie następujących danych,
o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj.:
 numeru identyfikacyjnego producenta,
 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, znajdującego się w ewidencji producentów,

 kwoty środków finansowych wypłaconej przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym
bezpośrednio poprzedzającym rok 2018,
do wygenerowania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji i do jego jednorazowego użycia
w celu przeniesienia informacji z Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożonego w formie papierowej
w dniu .…………..……… w Biurze Powiatowym ARiMR w ……………………………………………..………, do formularza
geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.
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