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1. WPROWADZENIE  

 

Celem mechanizmu jest udzielenie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany producentom 

rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności. 

Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany udziela się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.  

Agencja udziela dopłat w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie, złożonego przez producenta rolnego, 

wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.  

 Dopłaty zostaną udzielone producentowi rolnemu do powierzchni gruntów 

ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem 

siewnym gatunków roślin uprawnych określanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów.  

  Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określana jest 

Rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Prawidłowa realizacja powyższego celu w ramach kompetencji ARR polega na 

udzielaniu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany producentom rolnym, zgodnie z regulacjami 

prawnymi krajowymi i UE. 

 

2. UCZESTNICY MECHANIZMU 

 

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy  

z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy 

zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.  
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3. AKTY PRAWNE – obowiązujące na dzień opublikowania niniejszych „Warunków 

uzyskania dopłaty…” 

 

3.1 Akty prawne krajowe 

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

rynków rolnych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r.  

w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego 

(Dz. U. Nr 30, poz. 181, z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 807, z późn. zm)  

4. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1512, z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r.  

w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego 

do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty  

(Dz. U. Nr 113, poz. 945, z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r.  

w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta  

do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1799) 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu 

gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub 
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kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 615) 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie  

lub rybołówstwie  

(Dz. U. Nr 121, poz. 810) 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu 

stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 27) 

oraz inne, które wejdą w życie po opublikowaniu niniejszych „Warunków uzyskania 

dopłaty…” 

 

3.2 Akty prawne UE 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9) 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis  

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 

3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i 

kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności  

(Dz. Urz. UE L 227 z 31.7.2014, str. 69—124) 

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz 

warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych 

mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności  

(Dz. Urz. UE L 181 z 20.6.2014, str. 48) 
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4. PRZEDMIOT DOPŁATY 

 

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków 

roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli ilość 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub 

obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona  

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości 

materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha 

powierzchni gruntów ornych. 

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon 

oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA. 

 

5. STAWKI DOPŁAT ORAZ MAKSYMALNY PUŁAP DOPŁATY 

 

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni 

gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny 

lub kwalifikowany, corocznie do dnia 30 września, określa Rada Ministrów w 

drodze rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.  

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw 

zadeklarowanych we wnioskach złożonych do OT ARR, gatunków roślin uprawnych 

objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym 

roku. 

Z uwagi na to, że podstawą wyliczenia wysokości stawek dopłat jest 

powierzchnia poszczególnych upraw zadeklarowana we wnioskach, szczególnie 

ważnym jest prawidłowe podanie w składanych dokumentach powierzchni upraw 

oraz gatunków roślin uprawnych.  

 

Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis  

w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym 

złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych 

(obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć  
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15 000 euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego 

do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

 
W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnioskowanej pomocy zostałby 

przekroczony limit 15 000 euro, pomoc do takiego wniosku nie może być 

przyznana (art. 3 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013).  

 

6. GATUNKI ROŚLIN UPRAWNYCH OBJĘTE DOPŁATAMI 

 

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub 

kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: 

1) w przypadku zbóż: 

a) jęczmień, 

b) owies nagi, 

c) owies szorstki, 

d) owies zwyczajny, 

e) pszenica twarda, 

f) pszenica zwyczajna, 

g) pszenżyto, 

h) żyto; 

2) w przypadku roślin strączkowych: 

a) bobik, 

b) groch siewny (odmiany roślin rolniczych), 

c) łubin biały, 

d) łubin wąskolistny, 

e) łubin żółty, 

f) soja, 

g) wyka siewna; 

3) ziemniak. 

 

 

 

 



 8

7. MINIMALNE ILOŚCI WYSIEWU 

 

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub 

obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: 

1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg; 

2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki 

siewnej; 

3) pszenicy twardej – 150 kg; 

4) odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne; 

5) odmiany syntetycznej żyta – 80 kg; 

6) odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej; 

7) odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg; 

8) odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne; 

9) pszenżyta – 150 kg; 

10) owsa zwyczajnego – 150 kg; 

11) owsa nagiego – 120 kg; 

12) owsa szorstkiego – 80 kg; 

13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg; 

14) grochu siewnego – 200 kg; 

15) bobiku – 270 kg;  

16) wyki siewnej – 80 kg; 

17) soi – 120 kg; 

18) ziemniaka – 2000 kg; 

19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z 

materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych 

wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg. 

 

8. WARUNKI UZYSKANIA DOPŁATY  

 

8.1. Wymagania ogólne 

1. Producenci rolni, którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii 

elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w ich posiadaniu, mogą 

się ubiegać o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w 

rolnictwie. 
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2. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który: 

1) posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych 

objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym 

za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest 

prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż  

0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego; 

2) zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny  

lub kwalifikowany: 

a) zakupiony od: 

 przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców 

prowadzących obrót materiałem siewnym,  

 rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót 

materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,  

 podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

b) wytworzony: 

 przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo  

 w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego  

do ewidencji rolników,  

  w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.  

 

3. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu 

nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych 

(obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do 

„jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1408/2013. 

„Jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze 

sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: 

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej 

większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; 
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b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość 

członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej 

jednostki gospodarczej; 

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ  

na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką  

lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem  

w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, 

zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub 

członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub 

członków tej jednostki; 

e) jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których 

mowa w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub 

kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno 

przedsiębiorstwo. 

 

8.2. Złożenie wniosku  

 

1. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się  

na podstawie wniosku (Załącznik nr 1 lub wniosek wygenerowany z aplikacji 

ELF udostępnionej na stronie internetowej ARR) złożonego we właściwym OT 

ARR, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. 

2. Producent rolny, który ubiega się o dopłatę zobowiązany jest zarejestrować się 

w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. 

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty (Załącznik nr 1 lub wniosek 

wygenerowany z aplikacji ELF) jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację  

w CRP dla: 

 producenta rolnego, który nie posiada wpisu do CRP, albo 

 producenta rolnego, który dokonuje aktualizacji swoich danych wpisanych  

do CRP. 
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3. Wniosek o przyznanie dopłaty powinien być złożony w terminie od dnia  

15 stycznia do dnia 25 czerwca 2016 r., określonym w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie 

dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty. Termin  

na składanie wniosków nie podlega przywróceniu. 

 

4. Formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy 

de minimis w rolnictwie można uzyskać:  

 w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego,  

 w Centrali Agencji Rynku Rolnego,  

 na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl. 

 

5. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz  

z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego wyznaczonego - tj. Poczty Polskiej S.A. - w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, np. rejestrowaną przesyłką 

pocztową (listem poleconym albo za potwierdzeniem odbioru) na adres OT ARR 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. 

 

6. Wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego zawiera w szczególności: 

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy, 

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie 

otrzymał nr NIP, to jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem 

pisemnego oświadczenia o jego braku (załącznik nr 3), 

4) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;  

5) oświadczenie o powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

6) oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został 

wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. 
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7. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany pochodzący od podmiotu, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, który w swej 

strukturze organizacyjnej m.in. posiada oddziały, wchodzi w skład innych spółek, 

posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, 

wspólników, członków, powinien zostać złożony w terminie składania wniosków 

(do równowartości kwoty 15 000 EUR), w imieniu przedsiębiorcy (przez jednostkę 

macierzystą bądź jednostkę gospodarczą wskazaną przez jednostkę 

macierzystą), przez osobę uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu, 

zawierający w załączeniu zaświadczenie/a lub oświadczenie/a o udzielonej 

dotychczas pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu. 

W przypadku, gdy o przyznanie ww. dopłaty będzie się ubiegała jednostka 

gospodarcza wchodząca w skład jednostki macierzystej np. oddział,  

do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, wystawione przez jednostkę 

macierzystą, że pozostałe podmioty należące do przedsiębiorstwa nie będą 

występowały z wnioskiem o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

 

8.3. Załączniki i oświadczenia 

 

1. Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:  

a) oryginał/y albo potwierdzoną/ne za zgodność z oryginałem przez notariusza 

lub adwokata/radcę prawnego będącego pełnomocnikiem w sprawie lub 

upoważnionego pracownika właściwego OT Agencji Rynku Rolnego kopię/e: 

 faktury/r zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

wystawionej/ych od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2016 r., pod 

warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; 

i/lub 

 dokumentu/ów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany wystawionego/ych w roku, w którym materiał ten 

został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2015 r.  

do dnia 15 czerwca 2016 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany 

do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub 

rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) 
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zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie 

gospodarstwie rolnym. 

b) Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  

(Załącznik nr 2). 

Informacje zawarte w ww. formularzu dotyczą pomocy publicznej, którą producent 

rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zakupionego w terminie  

od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2016 r. i wskazanego we wniosku 

o przyznanie dopłaty. 

 

2. Producent rolny zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia  

o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc 

de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze), jakie otrzymał w 

ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został 

wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), 

albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym 

okresie.  

Wnioskodawca, który składa zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, 

powinien przedłożyć oryginały albo, potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez notariusza bądź organ, który wydał zaświadczenie, kopie zaświadczeń o 

udzielonej pomocy. 

W przypadku, gdy pomoc o charakterze de minimis w rolnictwie została 

przyznana na podstawie decyzji administracyjnej (pełniącej funkcję 

zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie) wydanej przez 

Prezesa ARR lub Dyrektora OT ARR producent rolny nie jest zobowiązany  

do przedłożenia takiego zaświadczenia.  

Wnioskodawca, który składa oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 

zobowiązany jest do umieszczenia informacji o pomocy przyznanej  

w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), również przyznanej ww. decyzją 

Prezesa ARR lub Dyrektora OT ARR.  

W przypadku współmałżonków posiadających wspólność majątkową albo 

osób wspólnie posiadających gospodarstwo i posługujących się tym samym 

numerem identyfikacyjnym producenta rolnego, nadanego w myśl przepisów 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 
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ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,  

w oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis, wnioskodawca (jeden  

ze współmałżonków/współposiadaczy) jest zobowiązany do umieszczenia 

informacji o wysokości pomocy de minimis otrzymanej również przez 

współmałżonka/współposiadacza w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych) 

lub załączenia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis przez obojga 

małżonków albo osoby wspólnie posiadające gospodarstwo.  

Ponadto w przypadku przedsiębiorstwa, które powstało z połączenia się lub 

przejęcia innych podmiotów gospodarczych, do wniosku o przyznanie dopłaty 

należy dołączyć wszystkie zaświadczenie/a lub złożyć oświadczenie obejmujące 

swym zakresem wszelką pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z tych 

podmiotów. 

Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne 

przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się 

przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo 

przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de 

minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de 

minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału 

podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia 

podziału w życie. 

 

3. Jeżeli wnioskodawca za rok podatkowy (obrotowy) przyjmuje inny okres, trwający 

12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, niż rok kalendarzowy, to wraz 

z wnioskiem o przyznanie dopłaty składa Oświadczenie o obowiązującym roku 

podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy (Załącznik nr 4), w którym określa 

ramy czasowe trwania roku podatkowego (obrotowego) dla swojej jednostki 

(przedsiębiorstwa). 

 

4. Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się  

o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien dodatkowo złożyć 

oświadczenie o powierzchni upraw (Załącznik nr 5), w którym wykaże,  

że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte 

dopłatami. 
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5. Jeżeli producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub 

mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu 

materiałem siewnym, powinien wykazać skład mieszanki poprzez złożenie 

oświadczenia w sprawie składu mieszanki (Załącznik nr 6) wraz z etykietami 

materiału siewnego (w przypadku ich posiadania).  

 

6. Jeżeli producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub 

mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego 

materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku 

podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu 

przepisów o nasiennictwie), we wniosku deklaruje zużycie do siewu mieszanki z 

podaniem jej składników.  

W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym 

zakresie mogą jedynie wchodzić składniki kwalifikowane, tj. posiadające 

kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie 

będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. 

kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie 

będzie mógł być objęty dopłatą. 

Skład mieszanki wnioskodawca powinien wykazać poprzez złożenie 

oświadczenia w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we 

własnym zakresie przez producenta rolnego (Załącznik nr 7). 

 

7. Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz 

dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany powinny zawierać w szczególności: 

a) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego, 

b) nazwę gatunku i odmiany, 

c) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego, 

d) numer partii materiału siewnego. 

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych 

systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji 

wymienionych w lit. b i c.  
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8. Jeżeli dokumenty składane są w języku obcym, wówczas należy dołączyć 

tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w oryginale. Zgodnie z art. 4  

i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 

poz. 224, z późn. zm.) - dokumenty przedkładane organom RP powinny być 

sporządzane w języku polskim. 

Na wszystkich sporządzonych tłumaczeniach, które wydaje tłumacz przysięgły 

należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z odpisu i czy odpis był 

poświadczony i przez kogo (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.  

o zawodzie tłumacza przysięgłego - Dz. U. z 2015 r., poz. 487, z późn. zm.).  

 

8.4. Udzielanie dopłat w przypadku wystąpienia szkody w uprawach 

 

8.4.1. Udokumentowanie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które 

            spowodowały szkody w uprawach   

1. Jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły 

wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po 

udokumentowaniu ww. zdarzenia poprzez złożenie przynajmniej jednego z 

wymienionych poniżej dokumentów:  

 

a) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, 

grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 

huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów  

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez 

komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 

szkód; 

b) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego 

wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład 

ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw,  

co najmniej od jednego z tych ryzyk; 

c) zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone 

w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego  

ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową 

ubezpieczenia; 
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d) zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach 

spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce 

wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej; 

e) protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach 

rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez 

upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub 

inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów 

prawa łowieckiego; 

f) decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, 

wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia 

wystąpienia organizmów kwarantannowych. 

 

Ponadto poza złożeniem przynajmniej jednego z ww. dokumentów, należy złożyć 

oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (Załącznik nr 8). 

 

8.4.2. Przyznanie dopłaty do powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody 

 

Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje szkody w sposób wskazany  

w pkt 8.4.1. dopłata nie będzie przyznana lub w przypadkach gdy dopłata została 

przyznana przed uzyskaniem przez Dyrektora OT ARR informacji o wystąpieniu 

szkody - wypłacona kwota dopłaty zostanie odzyskana jako kwota nienależnie  

lub nadmiernie pobrana. 

 

8.5. Zmiana stanu faktycznego w stosunku do informacji zawartych  

         w złożonych dokumentach 

 

1. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych  

w złożonych dokumentach (np. otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub 

pozostałych pomocy de minimis od innej jednostki organizacyjnej niż ARR, błędnych 

oznaczeń działek, zmiany właściciela gruntów itp.), producenci zobowiązani  

są niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora OT ARR. 
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2. Jeżeli wnioskodawca nie dokona zmian w złożonych dokumentach wszelkie błędy 

i nieścisłości obciążają producenta rolnego co w skrajnych przypadkach może 

skutkować odmową przyznania pomocy de minimis w rolnictwie lub odzyskaniem 

kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych. 

 

9. WYPŁATA DOPŁATY PRODUCENTOWI ROLNEMU 

 

1. Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz  

po sprawdzeniu, na podstawie posiadanej przez ARR dokumentacji, czy 

producent rolny spełnia niezbędne warunki do przyznania dopłaty, Dyrektor OT 

ARR wydaje decyzję o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub decyzję  

o częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

2. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty Agencja Rynku Rolnego wypłaca 

w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu/częściowym przyznaniu 

dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany  

w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP). 

3. W przypadku braku przesłanek do przyznania dopłaty, Dyrektor OT ARR wydaje 

decyzję o odmowie przyznania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

4. Decyzje wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni 

gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny 

lub kwalifikowany. 

 

10. DOPŁATY NIESŁUSZNIE LUB NIENALEŻNIE WYPŁACONE 

PRODUCENTOWI ROLNEMU 

 

1. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, tj. niesłusznie lub nienależnie 

wypłaconych dopłat producentom rolnym, kwoty odpowiadające różnicy pomiędzy 

kwotami wypłaconymi, a kwotami należnymi uznaje się za kwoty nienależnie 

pobrane. 
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2. Ustalenie kwoty nienależnie/nadmiernie pobranej następuje w formie decyzji 

administracyjnej dotyczącej odzyskania kwot nienależnie lub nadmiernie 

pobranych środków wydawanej przez właściwego Dyrektora OT ARR.  

 

11. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE 

 

Służby kontrolne OT ARR przeprowadzają w terenie czynności sprawdzające  

u producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego  

do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Powyższe czynności mają na celu potwierdzenie zasadności udzielenia dopłaty  

do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany.  

 W trakcie przeprowadzanej w terenie kontroli Sekcja Kontroli Technicznych  

 OT ARR dokonuje potwierdzenia danych podanych przez producenta rolnego  

we wniosku o przyznanie dopłaty.  

  

Weryfikacja informacji zawartych we wniosku o przyznanie dopłaty polega  

na sprawdzeniu m. in., czy: 

 zmierzona powierzchnia działki/działek, na której/których uprawiana jest dana 

roślina uprawna jest zgodna z powierzchnią podaną we wniosku o przyznanie 

dopłaty? 

 uprawiany gatunek rośliny uprawnej jest zgodny z zadeklarowanym  

we wniosku o przyznanie dopłaty? 

 całkowita powierzchnia gruntów ornych obsianych lub obsadzonych roślinami 

objętymi dopłatami, określonymi rozporządzeniem Rady Ministrów wynosi  

nie mniej niż 1 ha? 

 powierzchnia poszczególnych działek rolnych, wchodzących w skład 

całkowitej powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym 

lub kwalifikowanym materiałem siewnym jest większa lub równa 0,1 ha? 

 

Różnica powierzchni dla poszczególnych działek rolnych zgłoszonych  

we wniosku nie może przekroczyć 5% powierzchni działki rolnej.  
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W przypadku stwierdzenia różnicy powierzchni działki rolnej, która przekracza 

5%, wysokość dopłaty nie może być wyższa niż przysługująca do powierzchni 

ustalonej w wyniku czynności sprawdzających, nie większej jednak niż zgłoszonej  

we wniosku. Równocześnie maksymalna różnica w odniesieniu do każdej działki 

rolnej nie może przekroczyć 1,0 ha w wartościach bezwzględnych.  

 

Producenci rolni, którzy otrzymali dopłaty z tytułu zużytego do siewu  

lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zobowiązani  

są przechowywać związaną z tym dokumentację przez okres 10 lat od dnia  

jej przyznania. 

 

12. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU  

DO PRAWODAWSTWA WE I KRAJOWEGO 

 

Producent rolny uczestniczący w mechanizmie „Dopłaty do materiału 

siewnego” zobowiązany jest poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom 

sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego 

Centrali ARR, SKT OT ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu należytego 

przestrzegania zasad realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” oraz 

przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. 

 

13. PODSUMOWANIE 

Powyższe warunki będą obowiązywać do odwołania chyba, że postanowi się 

inaczej, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w niniejszych 

dokumentach, w przypadku stwierdzenia występowania oczywistych pomyłek 

pisarskich bądź zmian wprowadzonych w legislacji Wspólnoty lub krajowej. 

 
14. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY 
 

14.1 Skróty 

ARR – Agencja Rynku Rolnego 

OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego 

SKT – Sekcja Kontroli Technicznych 

CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców 

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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14.2 Definicje  

Centralny Rejestr Przedsiębiorców – baza danych podmiotów uczestniczących  

w mechanizmach administrowanych przez ARR. 

Czynności sprawdzające – kontrola fizyczna przeprowadzona u producentów 

rolnych biorących udział w mechanizmie „Dopłaty do materiału siewnego”.  

Materiał siewny – oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, 

szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, spełniające 

wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla danej kategorii i stanowi: 

- materiał siewny roślin rolniczych obejmujący nasiona roślin rolniczych odmian 

gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości, 

- sadzeniaki ziemniaka obejmujące bulwy ziemniaka, 

(art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a i c ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie). 

Materiał siewny kategorii elitarny – oznacza: 

a) materiał siewny przedbazowy wytworzony przez zachowującego odmianę, 

stanowiący rozmnożenia poprzedzające materiał siewny bazowy, przeznaczony  

do produkcji materiału siewnego bazowego lub dla zachowującego odmianę – 

również do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany, 

b) materiał siewny bazowy wytworzony z materiału siewnego przedbazowego lub  

z materiału matecznego – w przypadku gdy jest wytwarzany przez zachowującego 

odmianę, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany,  

(art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie). 

Materiał siewny kategorii kwalifikowany – oznacza materiał siewny 

wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny, przeznaczony 

do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do 

produkcji innej niż produkcja materiału siewnego (art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  

z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie). 

Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania 

producenta zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także 

pełnomocnicy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej.  

Pomoc de minimis w rolnictwie – pomoc udzielana przez państwo na podstawie 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.  
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Pracownik Sekcji Kontroli Technicznych – pracownik OT ARR upoważniony  

do przeprowadzenia czynności sprawdzających w imieniu ARR. 

Producent rolny – producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 

roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tj. osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca: 

1)  rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 

rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 

73/2009 (Dz.Urz.UE L 347 z 20.12.2013, str. 608), lub 

2)  posiadaczem zwierzęcia. 

Rok podatkowy (obrotowy) - rok kalendarzowy albo okres kolejnych 12 miesięcy 

kalendarzowych określony w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie 

odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników.  

Prowadzący obrót – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi obrót materiałem 

siewnym roślin rolniczych lub roślin warzywnych (art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy  

z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie). 

Właściwy OT ARR – OT ARR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania  

lub siedzibę wnioskodawcy.  

Aplikacja ELF – system udostępniany przez ARR, umożliwiający elektroniczne 

wypełnienie i następnie wydrukowanie wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie – [Dms_P1_f2]. 

Wniosek wygenerowany przy użyciu aplikacji ELF jest odpowiednikiem Załącznika  

nr 1 do niniejszych „Warunków uzyskania dopłaty…”. 

 

14.3 Adresy 

Adresy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego dostępne są na stronie: 

www.arr.gov.pl  

Telefoniczny Punkt Informacyjny tel. (22) 661-72-72 
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15. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie – [Dms_P1_f2] 

Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieposiadaniu nr NIP 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) 

u wnioskodawcy  

Załącznik nr 5 Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych 

lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami  

Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego - 

oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę 

mieszanki materiału siewnego  

Załącznik nr 7 Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego 

sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego  

Załącznik nr 8 Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu 

 


