Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o kredyt z dopłatami do oprocentowania/częściową
spłatą kapitału 1)
OŚWIADCZENIE

.....................................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt/

PESEL:
REGON:
NIP:
numer identyfikacyjny2):

__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
|
|

|

__| __| __| __| __| __| __| __| __|

....................................................................................................................................................................................................
/miejsce zamieszkania/siedziba podmiotu ubiegającego się o kredyt/

Oświadczam, że:
1. Spełniam kryteria właściwe dla3):
1) mikroprzedsiębiorstwa

3) średniego przedsiębiorstwa

2) małego przedsiębiorstwa

4) żadne z wymienionych

określone w Definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w załączniku I
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie
pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193, z 1.07.2014,
str. 1), której treść zawarta jest w załączniku nr 3 do Zasad udzielania kredytów preferencyjnych.
2. Jestem3):
1) emerytem na podstawie: przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników / innych przepisów 1) –
wypełniają osoby fizyczne:
tak
nie
2) rencistą na podstawie: przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników / innych przepisów 1),
przy czym prawo do renty zostało ustalone z tytułu niezdolności do pracy / z innego tytułu 1) – wypełniają
osoby fizyczne:
tak
nie
3) producentem rolnym, u którego obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego z tytułu
nabycia gospodarstwa rolnego powstał nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie
kredytu – wypełniają osoby ubiegające się o kredyt z linii RR lub z linii Z:
tak
nie
4) młodym rolnikiem – wypełniają osoby ubiegające się o kredyt z linii RR, Z lub z linii MRcsk:
a) który w dniu ………………… po raz pierwszy rozpoczął / planuje rozpocząć1) działalność
rolniczą w gospodarstwie rolnym (dziale specjalnym) jako kierujący tym gospodarstwem
tak
nie
b) u którego w dniu ………………… powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego
z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
c) u którego w dniu ………………… powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku
od działów specjalnych produkcji rolnej,
d) który posiada następujące kwalifikacje zawodowe:
• stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk
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rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych, lub
• ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite
studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1
załącznika nr 1 do rozporządzenia, lub na kierunkach studiów, w ramach których
zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z
działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub
co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i
Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulaion System), lub
• ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia
magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1
załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w
rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z
działalnością rolniczą, lub
• potwierdzone kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 i 3 załącznika nr 1
do Zasad udzielania kredytów preferencyjnych, lub
• wykształcenie średnie oraz co najmniej 4 letni staż pracy w rolnictwie lub,
• tytuł wykwalifikowanego robotnika lub mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł
zawodowy mistrza w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do Zasad
udzielania kredytów preferencyjnych, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz
co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie.
• Inne - Deklaruję uzupełnienie wykształcenia w terminie 3 lat od dnia zawarcia
umowy kredytu.
3. Od dnia 01.01.2015 r.:
1) otrzymałem/łam następujące kredyty, które nie zostały jeszcze w całości spłacone:
a) z dopłatą ARiMR do oprocentowania1):
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
b) z częściowa spłatą kapitału ze środków ARiMR:
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
kwota otrzymanej pomocy …................................................................................. zł
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
kwota otrzymanej pomocy ..................................................................................... zł
2) nie otrzymałem/łam kredytów, o których mowa w pkt 11).
4. Poza kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania/częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR1), o
który ubiegam się w kwocie ..................................... zł na ...............................................
1) równolegle ubiegam się o1):
a) kredyt/y z dopłatą ARiMR do oprocentowania:
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
b) kredyt/y z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR:
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
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wnioskowana kwota pomocy .................................................... zł
• w Banku …....................................... w dniu ...................... na kwotę ................................ zł
cel .........................................................................................................................................................,
wnioskowana kwota pomocy ................................................... zł.
2) równolegle nie ubiegam się o kredyty, o których mowa w pkt 11).
5. Wysokość pomocy jaką uzyskałem:
1) w formie częściowej spłaty kapitału wynikająca z podpisanych umów kredytu wynosi…………… euro,
2) na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (i)
rozporządzenia (UE) na 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) wynosi ……………..euro,
3) na rozwój małych gospodarstw, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) wynosi …………..euro.
6. Inwestycja finansowana kredytem, o którym mowa w ust. 4:
1) spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi do niej zastosowanie,
2) nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku o kredyt, przy czym dotyczy to rozpoczęcia prac nad
danym projektem lub odpowiednich działań, a także podjęcia wiążących prawnie zobowiązań
do zamówienia urządzeń lub usług lub wszelkich innych zobowiązań (zakupu gruntów i prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie analiz wykonalności, nie
uznaje się za rozpoczęcie inwestycji, chyba, że grunty miałyby zostać zakupione z linii MRcsk)
– warunek nie dotyczy kredytów z linii Z, K01, K02, DK01 i DK02,
3) nie ma na celu doprowadzenia do zgodności z normami UE (nie dotyczy inwestycji
realizowanych przez młodych rolników w ciągu 24 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego
w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub w zakresie podatku od działów
specjalnych produkcji rolnej),
4) nie dotyczy hodowli ryb modyfikowanych genetycznie.
7. Znane są mi warunki udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania/częściową spłatą kapitału 1), o
których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
poz. 187 ze zm.).
8. Do dnia dzisiejszego żaden bank nie zastosował wobec mnie rozwiązania wykluczającego możliwość
ubiegania się o kredyt z pomocą Agencji w formie dopłat do oprocentowania lub częściowej spłaty kapitału
przez kolejne trzy lata4).
9. Nie ciąży na mnie dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej
decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
10. Nie jestem przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 14 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach
rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193, z 1.07.2014, str. 1)5).
11. Zobowiązuję się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku
rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanę się rolnikiem aktywnym zawodowo,
o którym mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
637/2008 i rozporządzenie (WE) nr 73/2009 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). – dotyczy osoby
ubiegającej się o kredyt z linii MRcsk.
12. Zobowiązuję się, że bez zgody banku, w ciągu całego okresu kredytowania lub po okresie
kredytowania przed upływem 5 lat od dnia nabycia, nie przeniosę posiadania mienia zakupionego za kredyt.
Jednocześnie znany jest mi warunek, zgodnie z którym dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w
wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania przez Agencję dopłat do banku
do dnia ich zwrotu na rachunek Agencji, a kolejne nie przysługują, w przypadku przeniesienia – bez zgody
banku – posiadania użytków rolnych, gospodarstw rolnych lub ich części, innych obiektów lub urządzeń
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nabytych za kredyt, jeżeli przeniesienie posiadania nastąpiło w okresie kredytowania lub po okresie
kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia ich nabycia.
13. Zobowiązuję się poddać kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli ARiMR lub upoważnione
przez ARiMR osoby bądź podmioty w zakresie wykorzystania kredytu, o którym mowa w ust. 4
oświadczenia.
14. Upoważniam bank do przekazywania ARiMR informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących
kredytu określonego w ust. 4 oświadczenia.
Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego,
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem
faktycznym.

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

..............................................................
/czytelny podpis/

Oświadczam, że na dzień zawarcia umowy o udzielenie kredytu nr ................................. dane zawarte
w niniejszym oświadczeniu nie uległy zmianie6).

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

..............................................................
/czytelny podpis/

Stwierdzam własnoręczność podpisu6)
.........................................................................
/podpis i pieczęć pracownika banku/

niepotrzebne skreślić
wypełniają tylko producenci rolni podając numer nadany w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
3) wstawić „x” przy odpowiedniej pozycji
4) przedmiotowe rozwiązanie, które miało zastosowanie do udzielonych do dnia 31.12.2014 r. kredytów:
- z dopłatami ARiMR do oprocentowania, jeżeli ponad 10% wartości kredytu wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem lub nie
udokumentowano w terminie, a także jeżeli inwestycja nie została zrealizowana w całości, dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia ich wpływu do banku w takiej części, jaka odpowiada udziałowi
nieprawidłowo wykorzystanych środków,
- z częściową spłatą kapitału, jeżeli ponad 10% wartości kredytu wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem lub nie udokumentowano w
terminie, a także jeżeli inwestycja nie została zrealizowana w całości, częściowa spłata kapitału podlega zmniejszeniu w takiej części,
jaka odpowiada udziałowi nieprawidłowo wykorzystanych środków lub nieudokumentowanych wydatków w kwocie wykorzystanego
kredytu, pod warunkiem, że w ocenie banku cel założony w planie inwestycji i umowie kredytu został osiągnięty,
oznacza, że od dnia zastosowania tego rozwiązania wykluczona zostaje możliwość ubiegania się o kredyt z dopłatami ARiMR do
oprocentowania oraz o kredyt z częściową spłatą kapitału przez kolejne trzy lata licząc od ww. dnia
5) nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193, z 1.07.2014, str. 1)
6) wypełnia się w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt
1)
2)
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INFROMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOSBOWYCH

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniem 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.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej: „RODO” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.
2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres 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, wskazany w pkt. 2.
4. Pani/Pana zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO, w celu udzielenia dopłat do oprocentowania kredytu na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2015.187 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa
w pkt. 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto,
okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia
archiwizacji.
7. Przysługuje Pni/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynika z obowiązku
zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych
osobowych może być pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
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