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1. WPROWADZENIE 

Celem mechanizmu jest wypłata pomocy restrukturyzacyjnej należnej plantatorom 

buraków cukrowych w przypadku, gdy dokonanie przez producenta cukru tej wypłaty 

okazało się niemożliwe ze względu na brak prawomocnych spadkobierców w przypadku 

śmierci beneficjenta lub gdy przekazanie należności beneficjentowi nie było możliwe  

z innych przyczyn niezależnych i niezawinionych przez producenta cukru. 

  

2. UCZESTNICY MECHANIZMU 

Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są:  

1. Plantatorzy buraków cukrowych pozbawieni w wyniku procesu restrukturyzacji 

częściowo bądź całkowicie prawa do dostawy buraka cukrowego, którzy nie 

otrzymali należnej pomocy za pośrednictwem producentów cukru, 

2. Spadkobiercy plantatorów.  

Osoby wymienione w punktach 1 i 2 zwani są dalej beneficjentami. 

 
3. AKTY PRAWNE  

3.1  Akty prawne UE 

1.  (RR_320/2006) Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. 

ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego  

we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej (DZ. U. UE L 58, 28.02.2006 str. 42,  

z późn. zm.) 

2. (RK_968/2006) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)  

nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu 

cukrowniczego we Wspólnocie (DZ. U. UE L 176, 30.06.2006 str. 32, z późn. zm.) 

3.2 Akty prawne krajowe 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych. (Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1702 z późn. zm.) 

 
4. WARUNKI UZYSKANIA POMOCY RESTRUKTURYZACYJNEJ  

4.1 Uprawniony beneficjent składa w ARR w terminie do 31 lipca 2012 roku Wniosek 

plantatora buraków cukrowych o wypłatę pomocy restrukturyzacyjnej, zwany dalej 
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wnioskiem (załącznik do „Warunków wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez 

ARR dla plantatorów buraków cukrowych”).7 .  

4.2 Wniosek może zostać złożony przez beneficjenta drogą pocztową lub 

bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego przy ul. Nowy Świat 

6/12 w Warszawie.  

4.3 Ilekroć jest mowa o wpływie dokumentu do ARR, rozumie się przez to datę 

doręczenia dokumentu do Kancelarii Ogólnej Centrali  Agencji Rynku Rolnego  

przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.  

4.4 Beneficjent składający wniosek musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR. Informacje na temat rejestracji można 

uzyskać na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl w zakładce „Rejestracja 

przedsiębiorców” lub pod numerem telefonu (0-22) 661-72-72. 

4.5 ARR weryfikuje wniosek, decyduje o jego zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu 

i w terminie 20 dni roboczych od daty jego wpływu do ARR przesyła do 

beneficjenta informację o podjętej decyzji. W przypadku konieczności uzupełnienia 

bądź dodatkowych wyjaśnień termin przesłania informacji może zostać 

odpowiednio wydłużony.  

4.6 Jeżeli ARR uzna, że wniosek wymaga uzupełnienia bądź dodatkowych wyjaśnień, 

wystosuje do beneficjenta informację w tej sprawie, w terminie określonym  

w pkt. 4.5, z zastrzeżeniem pkt. 4.8.  

4.7 W przypadku odrzucenia wniosku ARR prześle do beneficjenta informację 

o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w pkt. 4.5. 

Odrzucenie wniosku nie pozbawia beneficjenta, z zastrzeżeniem pkt. 4.8,  

prawa do złożenia kolejnego wniosku, jeśli zaistniały nowe, istotne dla sprawy 

okoliczności. 

4.8 Wniosek lub inny dokument, który wpłynął do ARR po dniu 31 lipca 2012 r.,  

nie będzie rozpatrywany. 

 

5. ZAŁĄCZNIKI I DODATKOWE INFORMACJE DO WNIOSKU  

5.1 W przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca plantatora, beneficjent 

zobowiązany jest załączyć postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku  

lub notarialne poświadczenia dziedziczenia.  

5.2 W przypadku, jeśli jest więcej niż jeden spadkobierca, oprócz dokumentu 

wymienionego w pkt. 5.1 należy załączyć postanowienie o dziale spadku lub 



 5 

umowę między spadkobiercami legitymującymi się postanowieniem  

o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli nie przedstawiono postanowienia o dziale 

spadku ani umowy między spadkobiercami, wypłata pomocy nastąpić może 

w trybie opisanym w pkt 5.3. 

5.3 W przypadku, gdy jest kilku spadkobierców i wyznaczą oni jedną osobę do 

złożenia wniosku, należy załączyć oświadczenie pozostałych spadkobierców, 

uprawniające wnioskującego do złożenia wniosku i otrzymania pomocy 

restrukturyzacyjnej. Podpisy osób składających powyższe oświadczenie winny być 

uwierzytelnione przez notariusza, pracownika urzędu gminy lub urzędu miasta. 

5.4 Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1, 5.2 i 5.3 należy załączyć do wniosku 

w oryginale, odpisie sądowym lub w formie notarialnie potwierdzonych kopii, które 

po rozpatrzeniu wniosku zostaną zwrócone beneficjentowi. Załączenie kserokopii 

dokumentów jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem przedstawienia przez 

beneficjenta oryginałów dokumentów do wglądu Biura Cukru i Biopaliw ARR, które 

potwierdza tę okoliczność na kserokopii dokumentu. 

5.5 Beneficjent, który nie złożył w ARR oryginałów dokumentów, o których mowa  

w pkt 5.1 i 5.2, jest zobowiązany do przechowywania oryginałów tych dokumentów 

przez okres 5 lat od otrzymania płatności, do celów ewentualnej kontroli.  

5.6 W przypadku, gdy w trakcie kontroli, o której mowa w pkt 5.5 zostanie stwierdzone, 

że beneficjent nie dysponuje wymaganymi dokumentami, zostanie on zobowiązany 

do zwrotu pomocy restrukturyzacyjnej. 

 

6. WYSOKOŚĆ POMOCY RESTRUKTURYZACYJNEJ   

6.1 Wysokość pomocy dla plantatorów została ustalona na podstawie zredukowanych 

przez producentów cukru praw do dostawy buraka cukrowego oraz 

obowiązujących stawek pomocy. 

6.2 Pomoc wymieniona w pkt. 6.1 została wyrażona w EUR i przeliczona na PLN 

według kursu ustalonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009 r., 

który wynosi 4,4762 PLN/EUR. 

6.3 Spadkobiercom plantatorów buraków cukrowych przysługuje pomoc w wysokości 

odpowiadającej ich udziałowi w spadku. 
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7. WYPŁATA POMOCY RESTRUKTURYZACYJNEJ  

7.1 Pomoc restrukturyzacyjna będzie wypłacana przez ARR w terminie 2 miesięcy od 

wpływu kompletnego wniosku do ARR. 

7.2 Płatności będą dokonywane najpóźniej 30 września 2012 r. 

 

8. ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE:  

Załącznik – Wniosek plantatora buraków cukrowych o wypłatę pomocy 

restrukturyzacyjnej  

 

 

 
Agencja Rynku Rolnego 

Nowy Świat 6/12 
00 – 400 Warszawa 

www.arr.gov.pl  

Telefoniczny Punkt Informacyjny 

(22) 661-72-72 

Biuro Cukru i Biopaliw  

Dział Monitorowania Produkcji  

(22) 661-71-30 


