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1. Dokumenty uzupełniające.  
 

W aplikacji eWniosek Plus w menu głównym, w panelu bocznym, została dodana nowa funkcjonalność 

umożliwiająca złożenie dokumentów uzupełniających, składanych w trakcie postępowania, bez konieczności 

wysyłania zmiany do złożonego już wniosku.  

Funkcjonalność ta służy jedynie do składania dokumentów w zakresie spraw ekologicznych, rolno-

środowiskowo-klimatycznych i dobrostanowych. 

Zabrania się składania dokumentów z wykorzystaniem tej funkcjonalności, 

w zakresie spraw o przyznanie płatności bezpośrednich oraz ONW gdzie dodanie 

jakiegokolwiek załącznika musi nastąpić poprzez wysłanie zmiany do wniosku. 
 

 
 

 

2. Lista dostępnych dokumentów uzupełniających. 
 

W ramach deklaracji dokumentów uzupełniających istnieje możliwość złożenia następujących dokumentów 

uzupełniających: 

• Załączniki niemerytoryczne w roku 2021r.  

• Rejestr wypasu krów mlecznych krów mlecznych w roku 2021. 

• Oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec w roku 2021. 

• Oświadczenie o zapewnieniu wypasu bydła mięsnego w roku 2021. 
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2.1. Załączniki niemerytoryczne. 
 

Po wybraniu zakładki Dok. uzupełniające NOWE/AKTUALIZACJA po przejściu do zakładki Załączniki 

niemerytoryczne w roku 2021 istnieje możliwość przesłania dokumentu w formie skanu. 

 

 
  

 
 

Po uzyciu przycisku DODAJ ZAŁĄCZNIK należy z listy rozwijalnej, wybrać typ załącznika jaki uzytkownik będzie 

składał do ARiMR oraz wskazać dokument zapisany na dysku komputera.  
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Wykaz załączników dostępnych w ramach funkcjonalności Dokumenty uzupełniające 

Numer 
załącznika 

Nazwa załącznika 

Z0002 
Oświadczenie zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu 
ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych potwierdzone przez Instytut Zootechniki – 
WRK1420 

Z0003 Oświadczenie o liczbie koni RE 

Z0038 Analiza chemiczna gleby PRSK 

Z0041 Oświadczenie o działkach rolnych, których dotyczą wyniki analizy gleby PRSK 

Z0042 Informacja o wynikach badania 

Z0043 Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej. 

Z0044 Oświadczenie eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego 

Z0045 Informacja w zakresie wymogów realizowanych w ramach pakietu 4 i 5 (z wyłączeniem 4.7) 

Z0046 Informacja w zakresie wymogów realizowanych w ramach wariantu 4.7 

Z0062 Kopia świadectwa oceny polowej materiału siewnego 

Z0063 Zaświadczenie o wydaniu świadectwa oceny polowej materiału siewnego 

Z0064 Oświadczenia o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej 

Z0065 Kopia pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej 

Z0069 Kopia pierwszej i trzeciej strony planu działalności 

Z0070 Oświadczenie o rodzaju uprawianych na danej działce rolnej drzew i krzewów 

Z0079 
Oświadczenie pozostałych spadkobierców zawierające zgodę na wstąpienie 
spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego do toczącego się postępowania w sprawie 
przyznania płatności  rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej na miejsce 
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rolnika lub zarządcy i przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 
ekologicznej. 

Z0080 

Oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce 
rolnika lub zarządcy i przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 
ekologicznej, jeżeli posiadanie gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych objętych wnioskiem 
o przyznanie płatności zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów. 

Z0082 
Informacja o zamiarze zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu 
4 lub wariantów 10.1.1 i 10.2 Pakietu 10 działania RE (PROW 2014-2020) 

Z0083 Oświadczenie członka grupy 

Z0096 
Powiadomienie eksperta przyrodniczego o sprzeczności wymogów działania rolno-
środowiskowo-klimatycznego PROW 14-20 z analogicznymi działaniami fakultatywnymi 
PO/PZO 

Z0104 Rejestr wypasu krów mlecznych 

Z0108 Plan poprawy dobrostanu zwierząt – z wyłączeniem loch 

Z0112 Oświadczenia o uzupełnieniu lub poprawieniu planu dla dobrostanu zwierząt 

Z0113 Oświadczenie o kierunku użytkowania bydła 

Z0114 Oświadczenie o zapewnieniu wypasu – wariant 3.1 

 

Wykaz dokumentów składanych w trakcie prowadzonych poszczególnych postępowań: 

✓ w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) 

Nazwa dokumentu Dodatkowe informacje 
Symbol 

dokumentu 

Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 12 lipca 2021 r. 

Informacja zawierająca wymogi 
określone przez eksperta 
przyrodniczego w zakresie 
Pakietu 4. Cenne siedliska i 
zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach Natura 2000 lub 
Pakietu 5. Cenne siedliska poza 
obszarami Natura 2000 

Dokument składany w przypadku, gdy ekspert 
przyrodniczy określi wymogi dla poszczególnych 
wariantów Pakietu 4 lub Pakietu 5, z wyłączeniem 
wariantu 4.7.  Dokument składany w roku, w 
którym określono te wymogi lub gdy wymogi te 
ulegną zmianie.  
Dokument składany także w przypadku, gdy w 
wyniku poprawy oświadczenia eksperta 
przyrodniczego, ekspert przyrodniczy określi w 
dokumentacji przyrodniczej wymogi dla 
wariantów Pakietu 4 (nie dotyczy wariantu 4.7) 
lub gdy w wyniku poprawy oświadczenia, wymogi 
określone przez eksperta przyrodniczego w 
dokumentacji przyrodniczej, uległy zmianie. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Informacja zawierająca wymogi 
określone przez doradcę 
rolnośrodowiskowego w zakresie 
wariantu 4.7. Ekstensywne 
użytkowanie na obszarach 
specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

Dokument składany w przypadku, gdy doradca 
rolnośrodowiskowy określi wymogi dla wariantu 
4.7. Dokument składany w roku, w którym 
określono te wymogi lub gdy wymogi te ulegną 
zmianie. 
Dokument składany także w przypadku, gdy w 
wyniku poprawy oświadczenia doradcy 
rolnośrodowiskowego, doradca 
rolnośrodowiskowy określi w planie działalności 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 
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rolnośrodowiskowej wymogi dla wariantu 4.7 lub 
gdy w wyniku poprawy oświadczenia, wymogi 
określone przez doradcę rolnośrodowiskowego, 
w planie działalności rolnośrodowiskowej, uległy 
zmianie. 

Oświadczenie eksperta 
przyrodniczego lub doradcy 
rolnośrodowiskowego 

Dokument składany w przypadku deklaracji we 
wniosku poszczególnych wariantów Pakietu 4 lub 
Pakietu 5. Dokument składany w pierwszym roku 
realizacji danego zobowiązania. 
Poprawiony dokument składany także w 
odpowiedzi na wezwanie, w przypadku, gdy 
ekspert przyrodniczy lub doradca 
rolnośrodowiskowy w przedmiotowym 
oświadczeniu wskazał, że grunty zadeklarowane 
przez rolnika lub zarządcę w ramach danego 
zobowiązania nie są położone na obszarze, dla 
którego został ustanowiony plan ochrony lub 
plan zadań ochronnych, natomiast Agencja ustali, 
że grunty te są położone na obszarze, dla którego 
został ustanowiony plan ochrony lub plan zadań 
ochronnych. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Powiadomienie eksperta 
przyrodniczego o sprzeczności 
wymogów Działania rolno-
środowiskowo-klimatycznego 
PROW 2014-2020 z 
analogicznymi działaniami 
fakultatywnymi PZO/PO 

Dokument składany w przypadku deklaracji we 
wniosku poszczególnych wariantów Pakietu 4. 
Dokument składany w przypadku sprzeczności 
wymogów realizowanego wariantu z 
ustanowionymi dla danego obszaru chronionego 
działaniami fakultatywnymi określonymi w planie 
ochrony lub planie zadań ochronnych 
ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000. 
Dokument składany także w przypadku, gdy w 
wyniku poprawy Oświadczenia eksperta 
przyrodniczego lub doradcy 
rolnośrodowiskowego, zostanie stwierdzone, że 
wymogi realizowanego wariantu są sprzeczne z 
ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 
działaniami fakultatywnymi określonymi w planie 
ochrony lub w planie zadań ochronnych. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 15 lipca 2021 r. 

Kopia poszczególnych stron planu 
działalności rolnośrodowiskowej 

Dokument składany w pierwszym roku realizacji 
danego zobowiązania lub w roku, w którym 
zmianie uległ wykaz pakietów lub wariantów, w 
ramach których rolnik/zarządca realizuje 
zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 
lub zmiany w planie wynikającej z podjęcia 
nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-
klimatycznego. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 
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Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 30 września 2021 r. 

Kopia pierwszej strony 
dokumentacji przyrodniczej 

Dokument składany w przypadku deklaracji we 
wniosku o przyznanie płatności poszczególnych 
wariantów Pakietu 4 lub Pakietu 5, z wyłączeniem 
wariantu 4.7. Dokument składany w pierwszym 
roku realizacji danego zobowiązania a także w 
drugim roku realizacji zobowiązania w ramach 
wariantów Pakietu 4 lub Pakietu 5, z wyłączeniem 
wariantu 4.7, jeżeli w pierwszym roku 
stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji 
przyrodniczej.  

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 2 listopada 2021 r. 

Świadectwo oceny polowej i 
laboratoryjnej materiału 
siewnego odmian regionalnych 
wpisanych do krajowego rejestru, 
lub  
 
Informacja o wynikach badania, 
lub  
 
Oświadczenie o posiadaniu 
plantacji nasiennej rośliny 
dwuletniej 

Dokumenty składane w przypadku deklaracji we 
wniosku wariantu 6.2. W przypadku 
deklarowania we wniosku roślin z gatunków 
wymienionych w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia rolno-środowiskowo-
klimatycznego, należy złożyć Informację o 
wynikach badania, w przypadku deklaracji roślin 
dwuletnich, w pierwszym roku uprawy tych 
roślin, należy złożyć Oświadczenie o posiadaniu 
plantacji nasiennej rośliny dwuletniej. 

 
Załączniki 

niemerytoryczne, 
składane za 

pomocą 
dokumentów 

uzupełniających. 

Kopia dokumentu zawierającego 
wyniki analizy gleby oraz 
 
Oświadczenie, w którym są 
wskazane działki rolne, których 
dotyczą wyniki analizy gleby 

Dokument składany w przypadku deklaracji we 
wniosku Pakietu 1. Dokument składany w 
pierwszym i ostatnim roku realizacji 
zobowiązania, a także w drugim roku realizacji 
zobowiązania w ramach Pakietu 1, jeżeli w 
pierwszym roku stwierdzono, że rolnik nie 
wykonał analizy gleby. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Dokumenty składane w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności  
– od 15 marca do 17 czerwca 2021 r. 

Informacja o realizowanym 
zobowiązaniu rolno-
środowiskowo-klimatycznym w 
ramach PROW 2014-2020 

Dokument składany, jeżeli rolnik w danym roku 
nie zamierza ubiegać się o przyznanie kolejnej 
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do 
określonych gruntów lub zwierząt objętych 
zobowiązaniem rolno-środowiskowo-
klimatycznym. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Dokumenty składane najpóźniej w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności 
– do 12 lipca 2021 r. 

Kopia poszczególnych stron planu 
działalności rolnośrodowiskowej 

Dokument składany w przypadku, gdy w 
kampanii 2020 stwierdzono, że rolnik nie posiada 
planu działalności rolnośrodowiskowej. 
Dokument składany w drugim roku realizacji 
danego zobowiązania. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Oświadczenie o uzupełnieniu lub 
poprawieniu planu działalności 
rolnośrodowiskowej  

Dokument składany, jeżeli w kampanii 2020 
stwierdzono, że plan działalności 
rolnośrodowiskowej jest niekompletny lub jest 
niezgodny z informacjami przekazanymi we 
wniosku i załącznikami do niego. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany, jako 
załącznik do 

wniosku. 
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Oświadczenie o uzupełnieniu lub 
poprawieniu planu działalności 
rolnośrodowiskowej oraz 
posiadaniu poprawionej lub 
uzupełnionej dokumentacji 
przyrodniczej 

Dokument składany, jeżeli w kampanii 2020 
stwierdzono, że grunty zadeklarowane przez 
rolnika lub zarządcę w ramach wariantów pakietu 
4 z wyjątkiem wariant 4.7, nie są położone na 
obszarze, dla którego został ustanowiony plan 
ochrony lub plan zadań ochronnych, natomiast 
Agencja ustaliła, że grunty te są położone na 
obszarze, dla którego został ustanowiony plan 
ochrony lub plan zadań ochronnych. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany, jako 
załącznik do 

wniosku. 

Dokumenty składane w przypadku zastąpienia zwierząt objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-
klimatycznym w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt  

Oświadczenie, zawierające 
wskazanie zwierząt, jakie zostały 
zastąpione i jakimi je zastąpiono, 
potwierdzone przez Instytut 
Zootechniki: 
− dla krów 
− dla klaczy 
− dla loch 
− dla owiec matek 
− dla kóz matek 

Dokument składany w przypadku zastąpienia 
zwierząt objętych zobowiązaniem rolno-
środowiskowo-klimatycznym w ramach Pakietu 
7. Zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od 
daty powzięcia informacji o konieczności 
zastąpienia zwierzęcia.  
O zastąpieniu rolnik informuje kierownika biura 
powiatowego ARiMR w terminie 30 dni od dnia 
jego dokonania. 

 
 
 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany, jako 
załącznik do 

wniosku. 

Oświadczenie, zawierające 
wskazanie zwierząt, jakie zostały 
zakwalifikowane do programu 
ochrony zasobów genetycznych 
ras lokalnych, potwierdzone przez 
Instytut Zootechniki: 
− dla krów 
− dla klaczy 
− dla loch 
− dla owiec matek 
− dla kóz matek 

Dokument składany w przypadku, gdy 
zastąpienie zwierząt objętych zobowiązaniem w 
ramach Pakietu 7 zostało dokonane w terminie 
składania wniosków o przyznanie płatności, lecz 
przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. 

 
 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany, jako 
załącznik do 

wniosku. 

✓ w zakresie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) 

Nazwa dokumentu Dodatkowe informacje 
Symbol 

dokumentu 

Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 12 lipca 2021 r. 

Oświadczenie o rodzaju 
uprawianych na danej działce 
rolnej drzew i krzewów 

Dokument składany w roku, w którym rolnik 
złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności 
ekologicznej w ramach Pakietu 4, Pakietu 10, lub 
roku, w którym złożył wniosek o przyznanie 
kolejnej płatności ekologicznej w ramach 
wariantów 4.1.2, 10.1.2, w przypadku, gdy na 
gruncie, na którym realizuje te warianty: dokonał 
zmiany uprawianych roślin w ramach tych 
wariantów na inną roślinę, która może być 
uprawiana w ramach tych wariantów, lub zastąpił 
dotychczas uprawiane rośliny nowymi roślinami 
tego samego gatunku, lub w roku poprzednim 
była uprawiana roślina w ramach Pakietu 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 9, lub 11.  

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających 
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Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 15 lipca 2021 r. 

Kopia poszczególnych stron planu 
działalności ekologicznej 

Dokument składany w pierwszym roku realizacji 
danego zobowiązania lub w roku, w którym 
zmianie uległ wykaz pakietów lub wariantów, w 
ramach których rolnik realizuje zobowiązanie 
ekologiczne lub zmiany w planie wynikającej z 
podjęcia nowego zobowiązania ekologicznego. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających 

Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 2 listopada 2021 r. 

Zaświadczenie wydane przez 
podmiot prowadzący rejestr 
koniowatych 

Dokument składany w przypadku, gdy rolnik lub 
małżonek rolnika, wnioskującego o płatność 
ekologiczną w zakresie Pakietu 5, 6, 11 lub 12 jest 
posiadaczem koni. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających 

Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 30 listopada 2021 r. 

Kopia świadectwa oceny polowej 
materiału siewnego wydanego na 
podstawie przepisów o 
nasiennictwie, lub  
 
Zaświadczenie o wydaniu 
świadectwa oceny polowej 
materiału siewnego wydane przez 
właściwego ze względu na 
położenie plantacji nasiennej 
wojewódzkiego inspektora 
ochrony roślin i nasiennictwa, lub  
 
Oświadczenie o posiadaniu 
plantacji nasiennej rośliny 
dwuletniej lub wieloletniej – w 
pierwszym roku uprawy tej 
rośliny. 

Dokument składany w przypadku deklaracji we 
wniosku w ramach Pakietu 1 lub 7 upraw 
wymienionych w ust. 1d załącznika nr 2 do 
rozporządzenia ekologicznego, jeżeli materiał 
siewny pochodzący z tych upraw został poddany 
ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie. 
W przypadku deklaracji rośliny dwuletniej lub 
roślin wieloletnich – w pierwszym roku uprawy 
tych roślin, należy złożyć Oświadczenie o 
posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej 
lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej 
rośliny. 

 
Załączniki 

niemerytoryczne, 
składane za 

pomocą 
dokumentów 

uzupełniających. 

Dokumenty składane w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności  
– od 15 marca do 17 czerwca 2021 r. 

Informacja o realizowanym 
zobowiązaniu ekologicznym w 
ramach PROW 2014—2020 

Dokument składany, jeżeli rolnik w danym roku 
nie zamierza ubiegać się o przyznanie kolejnej 
płatności ekologicznej do określonych gruntów 
objętych zobowiązaniem ekologicznym. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających 

Dokumenty składane najpóźniej w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności 
– do 12 lipca 2021 r. 

Kopia poszczególnych stron planu 
działalności ekologicznej 

Dokument składany w przypadku, gdy w 
kampanii 2020 stwierdzono, że rolnik nie posiada 
planu działalności ekologicznej. Dokument 
składany w drugim roku realizacji danego 
zobowiązania. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających 

Oświadczenie o uzupełnieniu lub 
poprawieniu planu działalności 
ekologicznej 

Dokument składany, jeżeli za kampanię 2020 
stwierdzono, że plan działalności ekologicznej 
jest niekompletny lub jest niezgodny z 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany, jako 



10 

informacjami przekazanymi we wniosku i 
załącznikami do niego. 

załącznik do 
wniosku. 

Dokument składany w odpowiedzi na wezwanie, w terminie 14 dni od doręczenia wezwania 

Oświadczenie o utrzymania 
minimalnej obsady drzew, przez 2 
lata od zakończenia realizacji 
zobowiązania ekologicznego w 
zakresie upraw sadowniczych 

Dokument składany, w przypadku, gdy w trakcie 
realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach 
wariantu 4.1.1. lub wariantu 4.2 Pakietu 4, 
zostanie zakończony okres konwersji.  

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany, jako 
załącznik do 

wniosku. 

Dokumenty składane w przypadku zaprzestania uprawy krzewów po przeprowadzonym zbiorze w 
ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu 4. 

Uprawy sadownicze w okresie konwersji lub wariantów 10.1.1, 10.2 Pakietu 10. Uprawy sadownicze 
po okresie konwersji zobowiązania ekologicznego (PROW 2014—2020) 

Informacja o zamiarze 
zaprzestania uprawy krzewów w 
ramach wariantów 4.1.1, 4.2 
Pakietu 4. Uprawy sadownicze w 
okresie konwersji lub wariantów 
10.1.1, 10.2 Pakietu 10. Uprawy 
sadownicze po okresie konwersji 
zobowiązania ekologicznego 
(PROW 2014-2020) 

Dokument składany, w przypadku jeżeli rolnik 
zamierza zaprzestać uprawy krzewów po 
przeprowadzeniu zbioru, przed zakończeniem 
realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w 
ramach wariantów 4.1.1, 4.2 Pakietu 4 lub 10.1.1, 
10.2 Pakietu 10, w ostatnim roku realizacji tego 
zobowiązania. Dokument składany najpóźniej w 
terminie 30 dni przed zaprzestaniem uprawy 
krzewów. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających 

✓ w zakresie płatności dobrostanowej (PROW 2014—2020) 

Nazwa dokumentu Dodatkowe informacje 
Symbol 

dokumentu 

Dokument składany w trakcie postępowania – do 12 lipca 2021 r. 

Kopia poszczególnych stron planu 
poprawy dobrostanu zwierząt dla 
tuczników, krów i owiec 

Dokument składany w przypadku, gdy rolnik 
ubiega się o przyznanie płatności w ramach 
wariantu 1.2, 2.2, 2.3 i 3.1. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Oświadczenie o braku zmian w 
planie 

Dokument składany w przypadku, gdy rolnik 
ubiega się o przyznanie płatności w ramach 
wariantu 1.2, 2.2, 2.3 i w gospodarstwie rolnym 
nie zaszły zmiany skutkujące zmianą planu 
poprawy dobrostanu zwierząt – rolnik posiada 
ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt z 
wyłączeniem loch co w roku 2020 (nie dotyczy 
wariantu 3.1). 

Załącznik 
niemerytoryczny 

składany, jako 
załącznik do 

wniosku. 

Dokumenty składane w trakcie postępowania – od 16 października do 2 listopada 2021 r. 

Rejestr wypasu krów mlecznych 
krów mlecznych 

Dokument składany w przypadku, gdy rolnik 
ubiega się o przyznanie płatności w ramach 
wariantu 2.1 

Załącznik 
składany za 

pomocą 
dokumentów 

uzupełniających. 

Oświadczenie o zapewnieniu 
wypasu dla bydła mięsnego 

Dokument składany w przypadku, gdy rolnik 
ubiega się o przyznanie płatności w ramach 
wariantu 2.3 

Załącznik 
składany za 

pomocą 
dokumentów 

uzupełniających. 
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Oświadczenie o zapewnieniu 
wypasu lub dostępu do wybiegu 
dla owiec 

Dokument składany w przypadku, gdy rolnik 
ubiega się o przyznanie płatności w ramach 
wariantu 3.1 

Załącznik 
składany za 

pomocą 
dokumentów 

uzupełniających. 

Dokument składany w trakcie postępowania – do 14 marca 2021 r. 

Oświadczenie o uzupełnieniu lub 
poprawieniu planu poprawy 
dobrostanu zwierząt 

Dokument składany, jeżeli w 2020 roku 
stwierdzono, że plan poprawy dobrostanu 
zwierząt jest niekompletny w zakresie informacji, 
innych niż te, o których mowa w § 8 ust. 4 i ust. 5 
rozporządzenia dobrostanowego. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

Dokument składany w trakcie postępowania – od 15 marca do dnia 31 marca 2022 r. 

Rejestr sposobu utrzymywania 
loch w okresie okołoporodowym 

Dokument składany w przypadku, gdy rolnik 
ubiega się o przyznanie płatności w ramach 
wariantu 1.1 i w planie poprawy dobrostanu 
zwierząt lub w oświadczeniu o braku zmian 
oświadczył, że lochy są utrzymywane w systemie 
jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w 
okresie okołoporodowym. 

Załącznik 
niemerytoryczny, 

składany za 
pomocą 

dokumentów 
uzupełniających. 

 

 

2.2. Rejestr wypasu krów mlecznych krów mlecznych w roku 2021. 
 

W ramach wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas producent zobowiązany jest do:  

✓ wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych na zadeklarowanych 

we wniosku o przyznanie płatności, trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których 

występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu 

wynosi, co najmniej 6 godzin dziennie, 

✓ wypasania krów bez uwięzi, 

✓ prowadzenia rejestru wypasu krów mlecznych, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w którym 

w odniesieniu do każdej krowy mlecznej wskazuje się dni, w których dana krowa była wypasana, oraz 

dni, w których nie była wypasana, wraz ze wskazaniem przyczyn jej niewypasania.  

Wymogi muszą być przestrzegane, co najmniej przez 120 dni w okresie: 

✓ od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 

15 października tego roku – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, 

✓ od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym 

został złożony ten wniosek – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia. 

 

Rejestr wypasu krów mlecznych należy prowadzić na bieżąco i po zakończeniu okresu wypasu tj. od 

16 października do 31 października 2021 wysłać do ARiMR za pomocą aplikacji eWniosekPlus. 
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W celu wypełnienia rejestru wypasu należy przejść do zakładki Dok. uzupełniające następnie wybrać Rejestr 

wypasu krów mlecznych w roku 2021.  

 
 

Wypełnienie Rejestru wypasu krów mlecznych należy obowiązkowo rozpocząć od wypełnienia danych 

podstawowych: 

 
 

W zakładce Dane podstawowe należy wskazać: 

✓ datę złożenia wniosku o przyznanie płatność – (jest to data złożenia pierwszego wniosku w ramach 

płatnosci Dobrostan zwierząt). Jeśli wnioskowanie o płatnośc DZ nastapiło na dokumencie zmiany należy 

wskazać date tej zminay.  
 

 
W przypadku braku wskazania daty złożenia wniosku aplikacja prezentuje komunikaty: 

„Nie wprowadzono daty złożenia wniosku o płatność dobrostanową” 

„Wprowadzono nieprawidłową datę złożenia wniosku o płatność dobrostanową. Data ta powinna zawierać 

się w przedziale od 15.03.2021 do 12.07.2021. 
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W zakładce Siedziby stada należy wskazać numer siedziby stada. Aktywny jest przycisk dodaj siedzibę stada. 

Jeżeli producent posiada więcej niż jedną siedzibę stada, należy dodać kolejny numer przy użyciu przycisku 

Dodaj siedzibę.  

 
 

Istnieje możliwość usunięcia siedziby stada z listy, poprzez użycie ikony kosza. 

 

 
W przypadku braku wskazania numeru siedziby stada aplikacja prezentuje komunikat: 

„Do rejestru wypasu krów mlecznych nie dodano żadnego zwierzęcia”. 

 

 

Ikona kosza usuwająca siedzibę z listy.  
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W celu wprowadzenia znaków identyfikacyjnych zwierząt objętych wypasem, należy przejść do zakładki 

Zwierzęta. 

 

 
W przypadku braku wskazania numeru siedziby stada aplikacja prezentuje komunikat: 

„Do rejestru wypasu krów mlecznych nie dodano żadnego zwierzęcia”. 

 

 
Podczas wprowadzania zwierząt do Rejestru wypasu krów mlecznych dostępne są opcje: 

 

 
 

FUNKCJA DODAJ  

✓ Funkcja DODAJ, umożliwia manualne wprowadzenie zwierząt do Rejestru wypasu.  

Uwaga! Z tej funkcji zaleca się korzystanie jedynie w przypadku, kiedy dana sztuka nie zostanie uwzględniona 

poprzez funkcję Pobierz. Np. w przypadku, kiedy została zakupiona dana sztuka i jest już wypasana, ale nie 

dokonano odpowiednich zgłoszeń jeszcze w bazie IRZ lub nie zostały one jeszcze obsłużone przez ARIMR. 
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W ramach manualnego wprowadzania zwierząt do rejestru wypasu należy wskazać: 

Identyfikator – indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia.  

Data urodzenia – data urodzenia zwierzęcia. 

Data przybycia do stada – data przybycia zwierzęcia do zgłaszającej siedziby stada  

Data wybycia ze stada – data wybycia zwierzęcia z siedziby stada 

Data rozpoczęcia wypasu – data rozpoczęcia wypasu 

Zwierzę dodane manualnie oznaczone jest kolorem czarnym.  

 
 

FUNKCJA POBIERZ  

✓ Funkcja Pobierz umożliwia pobranie listy zwierząt zarejestrowanych w systemie IRZ. W ramach tej 

funkcji dane podstawowe zwierząt zostaną zaimportowane z systemu IRZ. Zwierzęta pobrane z bazy IRZ 

w rejestrze wypasu oznaczone są kolorem zielonym.  

Dla zwierząt zaimportowanych z systemu IRZ, aplikacja automatycznie uzupełni Rejestr wypasu krów 

mlecznych zdarzeniem Wypas, dla każdego pobranego zwierzęcia.  
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Przy użyciu funkcji pobierz z systemu IRZ pobierane są wszystkie zwierzęta, również te, które do dnia 

15.10.2021 r. osiągną wiek 24 miesięcy i powinny być wypasane od dnia, w którym przekroczyły wiek 24 

miesięcy. W przypadku, kiedy rejestr wypasu nie zostanie uzupełniony wówczas aplikacja zaprezentuje 

błąd kompletności. Błędy kompletności zostały opisane w rozdziale 3.1 niniejszej instrukcji.  

 
po użyciu przycisku Pobierz system zaprezentuje komunikat: 

 
 

 

 

FUNKCJA USUŃ MASOWO 

✓ Funkcja Usuń Masowo, umożliwia usunięcie z Rejestru wypasu wskazanych sztuk zwierząt lub 

wszystkich. 

Po użyciu funkcji Usuń Masowo aplikacja zaprezentuje listę zaimportowanych zwierząt. Należy wskazać 

wybrane numery zwierząt, lub wybrać zaznacz wszystkie zwierzęta.   
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Po wybraniu zwierząt dostępna będzie akcja wykonaj. Po wybraniu tej opcji aplikacja zaprezentuje 

komunikat: 

„Za moment usuniemy masowo wskazane zwierzęta. Czy chcesz kontynuować?” 

 
Potwierdzenie operacji poprzez wybranie przycisku OK, powoduje usunięcie wskazanych zwierząt z listy 

zwierząt w rejestrze wypasu. 

 

FUNKCJA WYPEŁNIJ MASOWO  

 

✓ Funkcja Wypełnij Masowo dla zwierząt pobranych z IRZ, umożliwia automatyczne wypełnienie rejestru.  

Po użyciu funkcji Wypełnij Masowo aplikacja zaprezentuje listę zaimportowanych zwierząt. Należy wskazać 

wybrane numery zwierząt, lub wybrać zaznacz wszystkie zwierzęta.   
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Po wybraniu zwierząt dostępna będzie akcja wykonaj, dla wskazanych zwierząt należy wskazać zakres dat, 

oraz wybrać typ zdarzenia. Data stanu inicjalnie wskazana jest jako data bieżąca, dlatego też dla danych które 

już wcześniej zostały uzupełnione, należy wskazać datę od której rejestr ma zostać uzupełniony. Jeśli we 

wskazanym okresie był prowadzony cały czas wypas to można wskazać datę początku wypasu, natomiast jeśli 

były wskazane inne zdarzenia niż wypas (np. C, CR) to wskazanie daty wcześniejszej niż ostatnia aktualizacja 

spowoduje nadpisanie uzupełnionych danych i trzeba będzie ponownie wskazać w których dniach nie był 

prowadzony wypas. 

 
 

Typy zdarzeń: 

W – wypas zwierzęcia 
P – padnięcie/ubój 
S - sprzedaż 
C – wycielenie  
CZ – choroba zwierzęcia 
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CR – choroba rolnika 
WA – niesprzyjające warunki atmosferyczne 
N – brak wypasu z przyczyn innych niż powyższe 

 

Po wskazaniu, jakim zdarzeniem należy wypełnić rejestr aplikacja zaprezentuje komunikat: 

 
 

Dla każdego zwierzęcia w ewidencji wypasu, w zadanym okresie czasu, został wskazany barak wypasu 

zwierzęcia spowodowany chorobą rolnika.  

 

 
 

FUNKCJA WYPEŁNIJ DOMYŚLNYMI 

✓ funkcja Wypełnij Domyślnymi umożliwia wypełnienie dla wszystkich zwierząt w rejestrze, które nie 

posiadają wskazanego zdarzenia, zasilenie wartością domyślną Wypas zwierzęcia.  
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Dla każdego zwierzęcia w Rejestrze wypasu krów mlecznych, aplikacja prezentuje: 

datę pobrania zwierzęcia z systemu IRZ, oraz datę ostatniej modyfikacji danych zwierzęcia. 

 
Dane deklarowane zwierzęcia. 

 
Identyfikator – numer identyfikacyjny zwierzęcia. 

Data urodzenia – data urodzenia zwierzęcia. 

Data przybycia do stada – data zarejestrowania zwierzęcia w siedzibie. 

Data wybycia ze stada – data wyrejestrowania zwierzęcia z siedziby. 

Data rozpoczęcia wypasu – w przypadku, gdy wniosek został złożony do dnia 01.04,  wypas powinien 

rozpocząć się nie wcześniej niż od 01.04, w przypadku gdy wniosek został złożony po dniu 01.04, wypas 

powinien rozpocząć się nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku gdzie wskazano pierwsze wnioskowanie o 

przyznanie płatności dobrostanowej.  

Płeć – płeć zwierzęcia. 

Liczba dni przebywania – liczba dni przebywania w siedzibie.  

Ewidencja wypasu, aplikacja prezentuje następujące dane. 
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Pierwszy dzień wypasu – data pierwszego dnia wypasu 

Liczba dni wypasu:  

− z przyczyn niezależnych od rolnika,  

− z przyczyn zależnych od rolnika, 

Liczba dni w rejestrze – liczba dni  

Dane szczegółowe wypasu – zdarzenia zdefiniowane w rejestrze.  

 

FUNKCJA AKTUALIZUJ    

✓ funkcja aktualizuj dostępna jest po pobraniu zwierząt do rejestru wypasu. Umożliwia aktualizacje listy 

zwierząt. 

W przypadku, kiedy dane zwierzę zostało zakupione i zarejestrowane w systemie IRZ, wówczas po użyciu 

funkcji aktualizuj zostanie zaimportowane do rejestru wypasu a rejestr zostanie automatyczny wypełniony 

wartością domyślną Wypas.  

 
 

Po zaktualizowaniu listy zwierząt oraz ewidencji wypasu system zaprezentuje komunikat o zaktualizowaniu 

danych oraz o konieczności weryfikacji ewidencji wypasu. 
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PODSUMOWANIE 

W zakładce podsumowanie prezentowane są dane pobierane na podstawie danych zadeklarowanych  

w Rejestrze wypasu krów mlecznych. 

 

Dane podstawowe 

 
W ramach danych podstawowych prezentowana jest data złożenia wniosku o przyznanie płatności (w ramach 

którego zawnioskowano o płatność DZ). 

 

Siedziby stada. 

Lista siedzib stad zadeklarowanych producenta.  

 
Podsumowanie stada, w ramach którego prezentowane są następujące dane: 

Pierwszy dzień wypasu, 

Liczba dni wypasu wszystkich zwierząt łącznie, 

− z przyczyn niezależnych od rolnika,  

− z przyczyn zależnych od rolnika, 

Liczba dni w rejestrze – liczba dni wszystkich zwierząt zaewidencjonowanych w rejestrze.  

  
 

W celu wysłania Rejestru wypasu krów mlecznych do ARiMR należy zaznaczyć checkbox, potwierdzam 

poprawność danych a następnie Wyślij dokument.  

 
 

Dodatkowo zaleca się, aby po wypełnieniu rejestru wypasu krów mlecznych wygenerować wydruk 

i zweryfikować poprawność oraz kompletność danych. 

 

Uwaga!! Uzupełniony i kompletny rejestr wypasu krów mlecznych należy wysłać po dniu 

15.10.2021 r. 
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2.3. Oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec w roku 2021 
 

W ramach wariantu 3.1 Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach producent zobowiązany 

jest do:  

✓ wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym zwierząt z gatunku owca domowa na 

trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny 

pastewne,  

✓ zapewnienia tym zwierzętom dostępu do wybiegu w terminie od dnia 1 kwietnia roku, w którym został 

złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku gdy ten wniosek został złożony 

do dnia 1 kwietnia, lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej – w przypadku 

gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia do dnia 15 października roku, w którym został złożony 

ten wniosek. 

 

Oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec w roku 2021 powinno zostać złożone w terminie od 16 

października do 2 listopada 2021 r.  

 

 
 

W ramach Oświadczenia o zapewnieniu wypasu owiec w roku 2021 należy wskazać termin od jakiego został 

zapewniony wypas wszystkich owiec w gospodarstwie rolnym. 

 

W ramach Oświadczenia o zapewnieniu wypasu owiec należy wskazać datę rozpoczęcia wypasu: 

✓ od dnia 1 kwietnia 2021r. 

✓ daty dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności.  

 

 



24 

W przypadku przemieszczenia tymczasowego owiec do innej siedziby, należy wskazać numer siedziby do 

której owce zostały przemieszczone.  

 
 

Dodatkowo zaleca się, aby po wypełnieniu Oświadczenia o zapewnieniu wypasu owiec wygenerować wydruk 

i zweryfikować poprawność oraz kompletność danych. 

 

 

2.4. Oświadczenie o zapewnieniu wypasu bydła mięsnego w roku 2021. 
 

W ramach wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek  producent zobowiązany jest do: 

✓ wypasania bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek 

i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym  

o mięsnym kierunku ich użytkowania na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których 

występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne.  

Wymóg ten musi być przestrzegany co najmniej przez 140 dni w okresie od dnia 1 kwietnia roku, w 

którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku 

– w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia, od dnia wskazanego przez rolnika w 

oświadczeniu o zapewnieniu wypasu – w przypadku, gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia, 

do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, 

zapewnienia dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi lub okólniki) dla krów 

mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub w typie 

użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania wynoszącej, w przeliczeniu na jedną 

sztukę, dla cieląt – co najmniej 6 m2, jałówek – co najmniej 12 m2, opasów o masie ciała do 300 kg – co 

najmniej 12 m2, krów mamek – co najmniej 18 m2,  

Wymóg ten musi być przestrzegany od dnia 16 października roku, w którym został złożony  wniosek  

o  przyznanie  płatności  dobrostanowej, do   dnia   14   marca kolejnego roku.  

✓ utrzymywania zwierząt, o których mowa powyżej, bez uwięzi.  

Wymóg ten musi być przestrzegany od dnia 16 października roku, w którym został złożony  wniosek  

o  przyznanie  płatności  dobrostanowej, do   dnia   14   marca kolejnego roku. 
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W ramach Oświadczenia o zapewnieniu wypasu bydła mięsnego należy wskazać datę rozpoczęcia wypasu: 

✓ od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

✓ daty rozpoczęcia wypasu.  

 
 

W przypadku tymczasowego przemieszczenia bydła w celu wypasu należy wskazać numer siedziby, do której 

nastąpiło przemieszczenie.  

 
 

Dodatkowo zaleca się, aby po wypełnieniu Oświadczenia o zapewnieniu wypasu bydła mięsnego w 2021 

wygenerować wydruk i zweryfikować poprawność oraz kompletność danych. 
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3. Błędy kompletności. 
 

Podczas wypełniania dokumentów uzupełniających aplikacja wykonuje kontrolę kompletności 

poszczególnych załączników. 

 

3.1. Błędy kompletności podczas obsługi Rejestru wypasu krów mlecznych. 

Nie wprowadzono daty złożenia wniosku o 

płatność dobrostanową. 

Błąd generowany w przypadku braku uzupełnienia 

daty złożenia wniosku o płatność. 

Wprowadzono nieprawidłową datę złożenia 

wniosku o płatność dobrostanową. Data ta 

powinna zawierać się w przedziale od 15-03-2021 

r. do 12.07.2021 r. 

Błąd generowany w przypadku, kiedy wskazano datę 

złożenia wniosku o przyznanie płatności 

dobrostanowej wcześniejszą niż 15.03.2021 lub 

późniejszą niż 12.07.2021r. 

Do rejestru wypasu krów mlecznych nie dodano 

żadnego zwierzęcia. 

Błąd generowany w przypadku, kiedy w rejestrze 

wypasu nie zostało wprowadzone żadne zwierzę.  

Do rejestru wypasu krów mlecznych nie dodano 

żadnej siedziby stada. 

Błąd generowany w przypadku, kiedy w rejestrze 

wypasu nie wskazano żadnej siedziby stada.  

Wprowadzono nieprawidłowy identyfikator 

zwierzęcia <identyfikator_zwierzecia>. 

Błąd generowany w przypadku, kiedy wskazano 

nieprawidłowy numer zwierzęcia.  

Dla zwierzęcia <identyfikator_zwierzecia> nie 

wypełniono wszystkich obowiązkowych zdarzeń w 

ewidencji wypasu. Wg danych deklarowanych 

zwierzęcia należy uzupełnić rejestr wypasu w 

okresie od <Początkowa data zdarzenia> do 

<Końcowa data zdarzenia>. 

Błąd generowany w przypadku, gdy dla danego 

zwierzęcia nie wypełniono wszystkich obowiązkowych 

zdarzeń w okresie wypasu. 

Dla zwierzęcia <identyfikator_zwierzecia> 

wypełniono nadmiarowe zdarzenia (wykraczające 

poza możliwy dla danego zwierzęcia okres wypasu) 

w ewidencji wypasu. Wg danych deklarowanych 

zwierzęcia zdarzenia w rejestrze wypasu należy 

uzupełnić jedynie w okresie od <Początkowa data 

zdarzenia> do <Końcowa data zdarzenia>. 

Błąd generowany w przypadku, gdy dla 

zadeklarowanego zwierzęcia w rejestrze wypasu 

uzupełniono zdarzenia wykraczające poza okres 

wypasu.   

Dla zwierzęcia <identyfikator_zwierzecia> na 

podstawie daty urodzenia ustalono, iż nie 

kwalifikuje się ono do przyznania płatności 

dobrostanowej w kampanii 2021 ze względu na 

niespełnienie kryterium wieku 2 lat. 

Błąd generowany w przypadku, kiedy do rejestru 

wypasu zostało zadeklarowano zwierzę, którego data 

urodzenia jest późniejsza niż 15.10.2019 r. 

3.2. Błędy kompletności podczas obsługi Oświadczenia o zapewnieniu wypasu 

owiec w roku 2021. 

Nie wskazano na początkową datę rozpoczęcia 

wypasu owiec. Należy wybrać jedną z dostępnych 

opcji - "od dnia 1 kwietnia 2021 roku" lub "od dnia 

złożenia wniosku o przyznanie płatności 

dobrostanowej". 

Błąd generowany w przypadku, kiedy nie wskazano 

daty rozpoczęcia wypasu owiec. Należy wskazać 

datę rozpoczęcia wypasu.  
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Wskazano na tymczasowe przemieszczenie zwierząt 

do siedziby stada innego rolnika, a nie podano 

minimum jednego numeru siedziby stada innego 

rolnika. 

Błąd generowany w przypadku, kiedy wskazano na 

przemieszczenie owiec do innej siedziby stada a nie 

podano numeru tej siedziby. Należy wskazać numer 

siedziby do której zostały przemieszczone owce.  

 

3.3. Błędy kompletności podczas obsługi Oświadczenia o zapewnieniu wypasu 

bydła mięsnego 2021. 

Nie wskazano na początkową datę rozpoczęcia 

wypasu bydła. Należy wybrać jedną z dostępnych 

opcji - "od dnia 1 kwietnia 2021 roku" lub "od daty 

rozpoczęcia wypasu". 

Błąd generowany w przypadku, gdy na oświadczeniu 

nie wskazano daty rozpoczęcia wypasu. Należy 

wskazać datę rozpoczęcia wypasu. 

Na oświadczeniu o zapewnieniu wypasu bydła 

zaznaczono pole "od daty rozpoczęcia wypasu", a nie 

uzupełniono daty rozpoczęcia wypasu.  

Błąd generowany w przypadku, kiedy nie wskazano 

daty rozpoczęcia wypasu. Należy uzupełnić datę 

rozpoczęcia wypasu.  

Wskazano na tymczasowe przemieszczenie zwierząt 

do siedziby stada innego rolnika, a nie podano 

minimum jednego numeru siedziby stada innego 

rolnika. 

Błąd generowany w przypadku, gdy zaznaczono na 

tymczasowe przemieszczenie zwierząt do innej 

siedziby a nie podano numeru tej siedziby. Należy 

uzupełnić numer siedziby, do której zostały 

przemieszczone sztuki bydła mięsnego.  

 


