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BŁĘDY I BRAKI W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH

Poznań 19.01.2021r



Modernizacja gospodarstw rolnych



Wniosek:
Nr producenta –wnioskodawcy – nie współmałżonka



Wniosek

• Brak wypełnionej sekcji II.A dotyczących małżonków i współposiadaczy;



Wniosek:
• Sekcja III- problem z określaniem wpływu operacji na cele przekrojowe, w szczególności 

środowisko i klimat; dane niespójne z zestawieniem rzeczowo- finansowym wniosku oraz 
tabelą 17 biznesplanu;



Wniosek:



Wniosek:

• Sekcja III punkt 1 i 2 są wypełnione niezgodnie z dokumentacją budowlaną i zes rz-f

• Sekcja III D – w punkcie 4 należy wybrać TAK, w sytuacji gdy w Biznesplanie w tabeli 29 
tylko w jednym z punktów 3 albo 5 zaznaczono „tak” a drugim „nie”;



Wniosek:

• Sekcja III D – w punkcie 4 należy wybrać TAK, w sytuacji gdy w Biznesplanie w tabeli 29 
tylko w jednym z punktów 3 albo 5 zaznaczono „tak” a drugim „nie”;



Wniosek:
• Sekcja IV- w wyszczególnieniu zakresu rzeczowego operacji nie zostaje uwzględnione 

wyposażenie maszyn wpływające na ocenę kryterium środowiska i klimatu; podawane są 
konkretne parametry, a nie przedziały/zakresy; przy określaniu parametrów maszyn, 
wnioskodawcy nie korzystają z zasad doboru maszyn PROW 2014-2020; brak 
sprecyzowanego zakresu rzeczowego np. „inwestycja”; „zakup maszyn”;



Wniosek

• Sekcja V- problem z określeniem limitu pomocy, w szczególności, że limit na inwestycje niezwiązane 
bezpośrednio z budową, wynosi 200 tys. zł i obejmuje on cały okres realizacji programu. 

• Sekcja V tabela 3 jest niewypełniona kiedy rolnik uzyskał pomoc w ramach PROW i w punkcie 4 jest wtedy 
nieprawidłowa kwota do wykorzystania;



Wniosek

• Załącznik nr 1 do wniosku – dane wnioskodawcy i współwłaściciela są niekompletne 
(brakuje numeru pesel lub NIP, zakres operacji niewypełniony zgodnie z zestawieniem 
rzeczowo-finansowym.



Biznesplan:

• tabela 4 - brak wszystkich działek z dopłat bezpośrednich, ksiąg wieczystych czy umów 
dzierżawy; tytuły prawne źle wpisywane - wybierana umowa długoterminowa,
a dostarczany dokument nie spełnia warunków umowy długoterminowej;



Biznesplan:

• Tabela 5 i 6 - powierzchnia niezgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie;

• Tabela 5- wprowadzanie nowej uprawy lub manipulowanie strukturą upraw, która nie ma 
związku z realizowaną operacją;



Biznesplan:

• Tabela 9 i 10 - wypełniona niezgodnie ze zgłoszeniami w IRZ;



Biznesplan

• Tabela 14 i 15- pola wniosku niewypełnione zgodnie z ewidencją/wykazem środków 
trwałych, albo brak maszyn zakupionych w ramach PROW 2014-2020, brak ciągnika o 
mocy kompatybilnej z planowanymi do zakupu maszynami;



Biznesplan

• Tabela 16 - w przypadku budynków inwentarskich w charakterystyce błędnie rozpisywana 
liczba stanowisk, niezgodna z tabelą 9 i 10 biznesplanu (stan zwierząt);



Biznesplan

• Tabela 21 - w przypadku wzrostu powierzchni gospodarstwa w okresie docelowym, często 
nie zostaje uwzględniony wzrost podatku rolnego.

• Tabela 22- płatności niezgodne z deklaracją w dopłatach bezpośrednich;



Biznesplan
• Tabela 23- znaczny spadek kosztów (nawet o 100%) i niedostarczanie dokumentów 

potwierdzających poniesienie kosztów w okresie bazowym;

• W przypadku wzrostu powierzchni gospodarstwa lub wzrostu produkcji zwierzęcej
w okresie docelowym, nie uwzględniany wzrost kosztów związanych ze zwiększaniem 
produkcji roślinnej lub zwierzęcej;



Biznesplan

• Tabela 24- plony –wydajność z niezgodna z normatywami.



Dokumenty:

• Dokumenty potwierdzające posiadanie samoistne/zależne (..) - wraz z uzupełnieniami 
dostarczany jest aneks wydłużający do umowy dzierżawy, spisany po złożeniu wniosku 
o przyznanie pomocy; brak umowy

• Faktura - jest nieczytelna;

• Brak Biznesplanu na płycie CD lub CD uszkodzone.

• Biznesplan załączony do wniosku, niewypełniony we wszystkich tabelach (najczęściej 
brak wypełnionych tabel dotyczących kosztów produkcji i sprzedaży);

• Zamiast przedwstępnych umów sprzedaży dostarczane są nadal plany sprzedaży - nie 
stosowanie się do wezwań oraz  instrukcji;



Dokumenty

• Kosztorysy inwestorskie dostarczane są w kopii, a nie w oryginale, nie zawierają 
wszystkich elementów wyszczególnionych w pismach;

• Ponadto często dostarczane są dokumenty (ewidencja/wykaz środków trwałych, plan 
rozmieszczenia gospodarstwa, kosztorysy) nie podpisane przez wnioskodawców,
zdarzają się natomiast wnioski o przyznanie pomocy podpisywane przez firmy doradcze, 
bez dołączonego pełnomocnictwa;

• Brak zaświadczeń Powiatowego lekarza Weterynarii w przypadku inwestycji związanych
z produkcją zwierzęcą 



Dokumenty

• Brak decyzji środowiskowych przy inwestycjach związanych z produkcją zwierzęcą

▪ Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie, uwzględniać stanowiska użytkowanych budynków i rok ich budowy,

▪ Właściwa forma to  nie zaświadczenie z UG lecz postanowienie (wydawanych na wniosek +karta)

▪ Nie formułować w pismach do UG, że wymaga się przedłożenia decyzji środowiskowej w związku z zakupem wozu paszowego, 

zgarniacza, lecz w związku z procesem jakim jest chów lub hodowla zwierząt w gospodarstwie o określonych progach wyrażonych

w DJP (40/60)

▪ Starać się rozróżniać sytuacje w których progi będą przekroczone w związku z realizacją operacji, od sytuacji, gdzie już były/są

przekroczone progi – wtedy rolnik powinien dysponować stosownymi w swej treści pozwoleniami na budowę 

▪ Wydane postanowienie wydane przez Wójta/Burmistrza nie może się odnosić tylko do zakresu rzeczowego, lecz do wielkości 

panujących w gospodarstwie.



Zagadnienia

• za duża moc ciągnika –brak maszyn współpracujących z planowanym do zakupu ciągnikiem

• brak możliwości zmiany struktury, gdy nie kupuje maszyn specjalistycznych, wymuszających te zmianę 
struktury

• brak uzasadnienia wielkości maszyn- za duże wg ekspertyzy (do siewu bezpośredniego), brak notatek 

• brak zasadności zakupu i kompatybilności maszyn, w odniesieniu do posiadanych już w gospodarstwie

• zakup maszyn wzajemnie wykluczających się: agregat do uprawy pasowej i siewnik punktowy



Zagadnienia

• brak dokumentacji na zakup obornika – przy uzasadnieniu zakupu brony talerzowej 

• brak właściwego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje dla MR-60% 

• brak bilansu zwierząt dla całego roku 2020 – znaczenie przy SO

• brak zaświadczeń o ilości sprzedawanego mleka



OCHRONA WÓD



Wniosek:

• Sekcja IV (zestawienie rz-f) dla maszyn brak przedziałów parametru lub 
przedział niedostosowany do produkcji prowadzonej w gospodarstwie

• Załącznik 1 do wniosku – dane wnioskodawcy i współwłaściciela są 
niekompletne (często brakuje numeru pesel lub NIP, zakres operacji 
niewypełniony zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym



Biznesplan:

• Niezgodności w wykazywanych UR, w stosunku do deklaracji we wnioskach obszarowych, 
niezgodności pomiędzy tabelami w biznesplanie dotyczącymi UR;

• Nie wykazywanie wszystkich posiadanych działek ewidencyjnych, błędnie wykazywane 
ich powierzchnie, tytuły własności i nr KW;

• Niezgodności w deklarowanych ilościach zwierząt gospodarskich i systemów ich 
utrzymania, a także liczby stanowisk, nieprawidłowe przeklasyfikowania;



Biznesplan

• Tabela 5 i 6 wypełniona niezgodnie ze zgłoszeniami w IRZ;

• Tabela 10 - wysokość składowania nawozów najczęściej niska -1m;

• Nie wykazywanie wszystkich posiadanych maszyn w biznesplanie;

• Tabela 11 i 12 - niewypełnione zgodnie z ewidencją/wykazem środków 
trwałych, albo brak maszyn zakupionych w ramach PROW 2014-2020.

• Dane z Tabeli 13 biznesplanu odnośnie ilości stanowisk i system utrzymania 
zwierząt musi być zgodne z tabelami 5, 6 biznesplanu;



Dokumenty:

• Kosztorys- często w kosztorysach jest pozycja „oferta” np. na zbiornik, która nie jest dostarczana
i nie ma możliwości oceny kosztorysu;

• Brak spójności danych pomiędzy deklarowaną działką inwestycyjną w biznesplanie, a wnioskiem
o przyznanie pomocy;

• W przypadku zmian dokonywanych w KW zgodnie z ustawą o Księgach Wieczystych termin na wpis / 
wprowadzenie zmian w KW po złożeniu wniosku to aż 12 miesięcy. Wyjaśnienie i wyprostowanie 
nieaktualnych / błędnych wpisów powinno być rozpoczęte przed złożeniem wniosku OSN;

• Brak wpisanych parametrów dla wozu asenizacyjnego, płyty, zbiornika zarówno we wniosku o przyznanie 
pomocy jak i biznesplanie. Brak spójności pomiędzy dokumentami;

• Warto przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na zakup wozu asenizacyjnego czy też budowy płyty
i zbiornika, wyliczyć ilości produkowanego Azotu i nawozu płynnego; ponadto ważne jest również, 
wyliczenie wielkości pojemności dopuszczalnego wozu asenizacyjnego;



Dokumenty:

• Wyliczona ilość wyprodukowanego azotu zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 czerwca 
2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu” nie może przekraczać 170 kg/ha;

• Wielkość wozu musi wynikać z ilości wyprodukowanego nawozu naturalnego płynnego
w gospodarstwie z wyłączeniem nawozów sprzedanych zgodnie z umowami;

• Umowy nabywanych nawozów naturalnych do obliczeń racjonalności wnioskowanego 
wozu asenizacyjnego;

• Dane z biznesplanu, wniosku, kosztorysu, zgłoszenia budowalnego i projektu 
budowlanego powinny być ze sobą 100% zgodne.



NATURA 2000



Natura 2000

• Opinia/zaświadczenie z RDOŚ – brak wszystkich działek, tych niezgłaszanych do dopłat,
co skutkuję ponownym składaniem dokumentów do RDOŚ o wydanie opinii;

• W oświadczeniu o posiadanych działkach ewidencyjnych w kolumnie 14  – należy wpisać 
działki leżące na Naturze i wyodrębnić TUZ;

• Koszt zakupu ciągnika rolniczego, ładowarki lub ładowacza czołowego może być kosztem 
kwalifikowalnym w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych;

• Tabela 3 – stan bydła musi być podany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 
(bardzo często podawany stan od 01.01 do 31.12).



Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof



Działanie 5.1:

• Brak planu rozmieszczenia dołączonego do wniosku, a w przypadku dostarczonego brak 
ilości mb. ogrodzenia istniejącego oraz planowanego do wykonania, ilości bram i furtek, 
brak opisu budynków, stogów ze słomą; rysunek niespójny z zestawieniem rzeczowo-
finansowym;

• Brak rysunków powtarzalnego zwymiarowanego modułu ogrodzenia,

• Niecka dezynfekcyjna – brak kosztorysu, zgłoszenia robót budowlanych, 
charakterystycznych rysunków;

• Brak oświadczeń dotyczących utwardzenia pod bramą i furtką, oraz dotyczącego 
istniejącego ogrodzenia (spełnianie wymogów rozporządzenia wykonawczego);



Działanie 5.1

• Lokalizacja operacji nie jest spójna z adresem siedziby stada w EP;

• Oferta na myjki, na których ma być informacja, że urządzenie dostosowane jest do 
rozprowadzania środka dezynfekcyjnego 

• oferty na inny model myjki, niż ten podany w opisie zadań lub nie ma informacji, że 
urządzenie jest dostosowane, ponadto, na ofercie napisane jest „urządzenie po 
dokupieniu pianownicy dostosowane będzie do dezynfekcji, a w opisie zadań pianownica 
nie jest uwzględniona;



Rozwój usług rolniczych



Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

• Sekcja A.9 - brak wykazania podmiotów powiązanych i pomocy de minimis uzyskanej przez te podmioty.



Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

• Sekcja C - brak jednoznacznych i precyzyjnych informacji w zakresie zapewnienia bądź braku zapewniania rozdzielności rachunkowej
z działalności transportową lub rolniczą. Opisy niejasne, ogólnikowe i wykluczające się. W pierwszej kolejności w opisie do sekcji C.6  
należy precyzyjnie opisać  jaką ewidencję wnioskodawca prowadzi na potrzeby podatku dochodowego w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

• W dalszej części należy precyzyjnie opisywać sposoby zapewnienia rozdzielności rachunkowej. Zapisy mówiące wyłącznie o 
zapewnieniu takiej rozdzielności nie są wystarczające. 

• Jeżeli wnioskodawca rozlicza się z urzędem skarbowym w ramach podatku dochodowego w formie ryczałtu lub karty podatkowej,
to aby skorzystać z limitu 200 tys. euro wnioskodawca musi prowadzić dodatkową ewidencję dla celów zachowania rozdzielności 
rachunkowej zapewniającą prawidłowe przypisywania przychodów i kosztów.

• UWAGA: wnioskodawca winien zapewniać rozdzielność rachunkową ubiegając się o pomoc i składając formularz de minimis.
Brak możliwości akceptacji zapewniania rozdzielności rachunkowej w przyszłości. Rozdzielność ma już wystepować.



Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis



Faktury dokumentujące wykonywanie usług rolniczych

• Kopie faktur często wykonane w sposób nieczytelny, nie pozwalający na 
ocenę rodzaju usługi, daty wystawienia czy kwoty faktury,

• Opisy na fakturach nie precyzują rodzaju świadczonej usługi np. „usługa 
rolnicza”, „koszenie” jest to opis niewystarczający. Wymagana jest w takim 
wypadku nota korygująca lub faktura korygująca.



Najczęściej popełniane błędy we wniosku o przyznanie pomocy:

• Sekcja VI - nie uwzględnianie całej  pomocy de minimis uzyskanej w okresie bieżącego roku podatkowego
i 2 poprzedzających go lat podatkowych (dotyczy również pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie) 
np. materiał siewny, ulgi, kredyty itp.

• Należy pamiętać o bieżącym informowaniu o każdej kolejnej pomocy uzyskiwanej w toku weryfikacji 
wniosku. Wnioskodawcy uzyskując kolejną pomoc nie zgłaszają tego i  nie uaktualniają informacji we 
wniosku.

• W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolnika lub małżonka rolnika należy pamiętać, iż do podmiotów 
powiązanych zaliczyć trzeba również osoby wspólnie prowadzące z Wnioskodawcą gospodarstwo rolne 
(o ile gospodarstwo nie jest prowadzone samodzielnie). W konsekwencji dane o pomocy de minimis 
uzyskanej przez małżonka należy również wykazywać we wniosku.



Najczęściej popełniane błędy we wniosku o przyznanie pomocy:



Najczęściej popełniane błędy we wniosku o przyznanie pomocy:

• V-zestawienie rzeczowo-finansowe –w przypadku inwestycji służących środowisku brak opisów maszyn i 
urządzeń zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. 



Najczęściej popełniane błędy w biznesplanie:

• Brak wszystkich informacji w poszczególnych tabelach, które wymagane są zgodnie z opisami do każdej
z tabel. Opisy są lakoniczne i nie odnoszą się do konkretnej operacji, zakładanej ilości i rodzaju usług
oraz planowanych do osiągnięcia efektów.

• Tabela I.3.4 – brak zgodności danych w tabeli z faktycznie wykonywanymi w latach poprzednich usługami
i dokumentacją księgową firmy.



Najczęściej popełniane błędy w biznesplanie:

• Tabela II.5.3 – brak konkretnych uzasadnień zakwalifikowania danej inwestycji do innowacji technologicznej 
(brak odniesienia się do danych technicznych posiadanego już sprzętu i planowanego do zakupu).



Najczęściej popełniane błędy w biznesplanie:

• Tabela III.3 –brak konkretnych uzasadnień braku możliwości realizacji operacji bez udziału środków  
publicznych i odniesienia się do sekcji VI.10 wniosku.



Najczęściej popełniane błędy w tabelach finansowych

• Bilans

oBrak zgodności wyceny majątku z załączaną ewidencją środków trwałych.
Wyliczane wartości bardzo często nie mają pokrycia w ewidencji środków trwałych.

oBłędna wycena zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek. W zobowiązaniach 
krótkoterminowych należy wykazywać zobowiązania o terminie wymagalności 
krótszym niż 12 miesięcy.

oBłędna wycena dotacji –brak jest stopniowego rozliczania zgodnie z rachunkiem 
zysków i strat.



Najczęściej popełniane błędy w tabelach finansowych

• Bilans



Najczęściej popełniane błędy w tabelach finansowych

• Rachunek zysków i strat 

oBrak zgodności danych dotyczących okresów poprzedzających rok złożenia wniosku
z dokumentacją księgową firmy i faktycznie wykonywanymi usługami. Wartości 
ulegają radykalnym zmianom w trakcie weryfikacji, a nawet są modyfikowane po 
zawarciu umowy (w trakcie składania aneksów do umowy przyznania pomocy). Dane 
z lat zatwierdzonych powinny mieć odzwierciedlenie w dokumentacji firmy nie mogą 
podlegać ciągłym zmianom (!!!).

oBrak zgodności wyliczenia amortyzacji z ewidencją środków trwałych.

oBrak poprawnego wyliczenia kosztów paliw i materiałów eksploatacyjnych – koszty nie 
odpowiadające realnemu zużycia paliwa na dany rodzaj usług.



Najczęściej popełniane błędy w tabelach finansowych

• Wskaźnik płynności bieżącej w każdym roku, licząc od roku złożenia wniosku o płatność końcową powinien 
być równy lub większy od 1.  Wskaźnik niższy niż dopuszczalne wartości wymaga wykazania możliwości 
pokrycia bieżących wydatków. EBITDA- w 3 roku skłądnia WoP większy lub równy„0”, a rentowności większy  
lub równy „1”



Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc o 
wielkości przedsiębiorstwa

• Należy analizować wszystkie relacje wnioskodawcy z innymi podmiotami. 
Należy również wziąć pod uwagę powiązania za pośrednictwem osób 
fizycznych oraz powiązania rodzinne.

• W przypadku podmiotu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą 
i jednocześnie działalność rolniczą należy dokonać obliczenia danych 
finansowych i dotyczących zatrudnienia na potrzeby określenia statusu 
przedsiębiorcy, sumując dane z obu rodzajów działalności.



Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc o 
wielkości przedsiębiorstwa



Błędy wspólne dla wszystkich działań



Błędy wspólne dla wszystkich 
działań
• Pozostawione puste pola we Wniosku oraz w BiznesPlanie

• Brak załączników

• Zakres inwestycji ogólny

• Dane z biznesplanu, wniosku, kosztorysu, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych o i projektu 
budowlanego powinny być ze sobą 100% zgodne.

• Załącznik II.A. dotyczący współposiadacza/współmałżonka : w polu 1.1. należy wpisać numer 
identyfikacyjny osoby której ta część wniosku dotyczy;

• Załącznik nr 1 do wniosku – dane wnioskodawcy i współwłaściciela są niekompletne (brakuje numeru pesel 
lub NIP, zakres operacji niewypełniony zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, nr działki/działek 
obejmujących inwestycję;



Błędy wspólne dla wszystkich 
działań

• Brak podawania prawidłowych numerów KW na etapie składania wniosku uniemożliwia 
zweryfikowanie prawidłowej powierzchni całkowitej oraz faktycznego właściciela / 
właścicieli działki.;

• Powierzchnia niezgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie;

• Brak wszystkich działek z dopłat bezpośrednich, ksiąg wieczystych czy umów dzierżawy;

• Brak danych odnośnie działki siedliskowej / inwestycyjnej w biznesplanie w kolumnie 
„Uwagi”;



Błędy wspólne dla wszystkich 
działań

• Brak przedstawienia umowy użyczenia w przypadku, kiedy jedynym właścicielem jest 
współmałżonek w dziale II KW;

• W przypadku zmian dokonywanych w KW zgodnie z ustawą o Księgach Wieczystych 
termin na wpis / wprowadzenie zmian w KW po złożeniu wniosku to aż 12 miesięcy. 
Wyjaśnienie i wyprostowanie nieaktualnych / błędnych wpisów powinno być rozpoczęte 
przed złożeniem wniosku;

• Na umowach dzierżawy brak określonego czynszu; 

• Dane z biznesplanu odnośnie ilości stanowisk i system utrzymania zwierząt musi być 
zgodne z pozostałymi tabelami 



Błędy wspólne dla wszystkich 
działań
• Uzasadnienie dla maszyn – brak uzasadnienia ekonomiczno -technicznego dla 

gospodarstwa, wybór maszyn niezgodny z zasadami doboru maszyn;

• W zestawieniu rzeczowo – finansowym, należy wpisywać maszyny z podstawowym 
wyposażeniem, gdyż ma to wpływ na cenę i przedmiot realizacji inwestycji;

• Zwracać uwagę na maszyny tego samego rodzaju dofinansowane w ramach 
wcześniejszego PROW 2007-2013

• Ponadto często dostarczane są dokumenty (ewidencja/wykaz środków trwałych, plan 
rozmieszczenia gospodarstwa, kosztorysy) nie podpisane przez wnioskodawców a zdarzają 
się natomiast wnioski o przyznanie pomocy podpisywane przez firmy doradcze, bez 
dostarczania pełnomocnictwa;



Info: wielkopolski@arimr.gov.pl z dop. BWI

mailto:wielkopolski@arimr.gov.pl


Dziękuję za uwagę


