
Załącznik do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym 
…………………………………… 

/imię i nazwisko producenta/ 

 

……………………………..…….. 
/ nr gospodarstwa ARiMR/ 

 

                                                              

Oświadczenie 

dotyczące produkcji towarowej zwierząt 

 
Oświadczam, po zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej, iż w roku wystąpienia 

klęski prowadzę niżej wymienioną produkcję zwierzęcą: 

 

Lp. Rodzaj produkcji towarowej 

Średnia 

roczna 

produkcja 

zwierzęca 

(dt/kg/szt.) 

Uwagi 

1. Bydło do opasu, wolce 2 letnie i starsze   

2. Jałówki do opasu 2 letnie i starsze   

3 Byczki od 1 do 2 lat   

4. Cielęta od 6 miesięcy do 1 roku   

5 Owce 1 roczne i starsze   

6. Jagnięta   

7. Koźlęta   

8. Tuczniki o wadze 50 kg i więcej   

9. Warchlaki do opasu o wadze do 20 – 50 kg.   

10. Prosięta od 1 maciory   

11. Brojlery kurze 2 tygodniowe i starsze   

12. Mleko krowie   

13. Jaja konsumpcyjne kurze   

14. Wełna surowa i przetworzona owcza   

15. Miód pszczeli   

16.    

17.    

 

 

 

 ……………………………………………… 

                                                                                                                   /data i podpis rolnika/ 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej 
Na podstawie art.297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego par.1. Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku 

lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobna działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od 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 na określony cel gospodarczy, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, 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. 
Par.2 Tej samej karz podlega , kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej 

mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielanego wsparcia finansowego, określonego w par.1, lub zamówienia 

publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego. Par.3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem 
postępowania karnego dobrowolnie  zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w par. 1, 

zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 


