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Realizacja mechanizmu „Dopłat do materiału siewnego” w województwie pomorskim. 

 

Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego 

początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy się dużym zainteresowaniem producentów 

rolnych. Z roku na rok przybywa liczba rolników, którzy ubiegają się o w/w dopłaty.                    

W roku 2010 do Oddziału Terenowego ARR w Gdyni wpłynęło 2870 wniosków i było       

ich o 391  tj. o ponad 15% więcej niż w roku poprzednim. W 2011 roku spodziewane jest 

dalsze zwiększenie zainteresowania korzystaniem z kwalifikowanego materiału siewnego i co 

za tym idzie kolejny przyrost liczby złożonych wniosków. 

Przypomnijmy! 

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie 

zgodnie z przepisem §1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 

2009 r. składane są w oddziałach terenowych ARR w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 

2011 r. 

Głównym celem stosowania przez ARR dopłat do materiału siewnego jest coraz szersze 

wykorzystywanie go w produkcji, co wpływa na podnoszenie jakości i wydajności 

uzyskiwanych plonów jak również kształtuje postęp biologiczny w produkcji roślinnej. 

Uzyskiwane dopłaty ponadto rekompensują  rolnikom część poniesionych kosztów na zakup 

materiału siewnego najwyższej jakości.  

Sprzedażą materiału siewnego mogą zajmować się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy wpisani 

do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W 

województwie pomorskim takie uprawnienia posiada ponad 400 przedsiębiorców i rolników. 

Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego fakturę potwierdzającą 

zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się podstawowe informacje o materiale siewnym: 

nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału 

siewnego oraz data sprzedaży. 

W 2011 roku ARR będzie dopłacać do materiału siewnego zakupionego i wysianego lub  

wysadzonego (dot. ziemniaków) w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.   

Każdy producent rolny zainteresowany uzyskaniem wsparcia do materiału siewnego 

powinien zapoznać się ze szczegółami zawartymi w „Warunkach uzyskania dopłaty z 

tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” dostępnymi na stronie 

internetowej ARR (www.arr.gov.pl). 
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 Najważniejsze zasady związane z ubieganiem się o dopłaty do materiału siewnego to: 

- dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 

siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż (pszenicy (zwyczajnej, mieszańcowej) 

żyta (populacyjnego, syntetycznego, mieszańcowego) jęczmienia, pszenżyta, owsa) roślin 

strączkowych (łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), grochu siewnego, bobiku, wyki 

siewnej, mieszanek zbożowych lub pastewnych  (sporządzonych z materiału siewnego 

gatunków lub odmian roślin wymienionych wyżej) oraz ziemniaków, 

- stawki dopłat do 1 ha powierzchni wynoszą : zboża i mieszanki 100zł, rośliny   

strączkowe 160 zł oraz ziemniaki 500 zł,                                                                                  

- ilość materiału siewnego zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie 

mniejsza niż podana w poniższej tabeli, a określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 17 grudnia 2008 r. Dz.U.08.236.1639 

Lp. Gatunek rośliny Ilość materiału siewnego 

1 pszenica zwyczajna 150 kg 

2 pszenica mieszańcowa 80 kg 

3 żyto populacyjne 130 kg 

4 żyto syntetyczne  80 kg 

5 żyto mieszańcowe 60 kg lub 1,7 jednostki siewnej 

6 jęczmień 130 kg 

7 pszenżyto 150 kg 

8 owies 150 kg 

9 łubin (żółty, wąskolistny lub 

biały) 

150 kg 

10 groch siewny 200 kg 

11 wyka siewna 80 kg 

12 bobik 270 kg 

13 ziemniak 2 000 kg 

14 mieszanki zbożowe lub 

mieszanki pastewne 

sporządzone z materiału 

siewnego gatunków lub 

odmian roślin zbożowych lub 

pastewnych wymienionych w 

pkt 1-12 

140 kg 

 

- dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon, 

- dopłaty udzielane są w ramach  pomocy mającej charakter de minimis w rolnictwie.  
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Ogólna kwota przyznanej pomocy  nie może przekroczyć 7 500 € w dowolnie wyznaczonym 

okresie trzech kolejnych lat, 

- o dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 roku o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące posiadaczem gospodarstwa 

rolnego,  

Każdy podmiot ubiegający się o dopłatę zobowiązany jest złożyć w OT ARR wniosek (na 

formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARR) oraz oryginał faktury zakupu albo 

dokument/y wydania z magazynu materiału siewnego.  

Producent rolny zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy 

de minimis w rolnictwie, jakie producent rolny otrzymał w ciągu 3 lat obrotowych, tj. w roku, 

w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, 

albo złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym 

okresie. 

Producent rolny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy 

publicznej (innej niż pomoc de minimis w rolnictwie), jaką otrzymał w odniesieniu do 

materiału siewnego, który został wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Każdy podmiot ubiegający się o dopłatę do wniosku dołącza również (jeśli to konieczne) 

oświadczenia: 

1. o obowiązującym roku obrotowym u wnioskodawcy, 

2. o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych materiałem 

siewnym gatunków roślin uprawnych objętych dopłatami, 

3. w sprawie składu procentowego zbożowej/pastewnej mieszanki materiału siewnego - 

oświadczenie wypełniane przez nabywcę mieszanki materiału siewnego, 

4. w sprawie składu procentowego zbożowej/pastewnej mieszanki materiału siewnego - 

oświadczenie wypełniane przez sprzedawcę mieszanki materiału siewnego. 

 

Realizacja dopłat do materiału siewnego na terenie województwa pomorskiego. 

W pierwszym okresie udzielania dopłat do materiału siewnego w 2007 roku pomorscy 

producenci złożyli 847 wnioski. Dzięki sprawnej realizacji wniosków w 2007 roku a także 

prowadzonej przez ARR intensywnej kampanii informacyjnej w następnym roku liczba 

złożonych wniosków znacząco wzrosła do poziomu 2283. Kolejne wzrosty zanotowano w 
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następnych latach. W 2009 roku do OT ARR w Gdyni wpłynęło 2478 wniosków oraz w 

ostatnim naborze w 2010 roku 2870 wniosków.  W roku 2007 i 2009  część złożonych 

wniosków tj. odpowiednio 470 i 11 dotyczyła gospodarstw poszkodowanych w trakcie suszy 

z 2006 i 2008 roku. Była to pomoc nie mająca charakteru pomocy de minimis w rolnictwie. 

Łączna kwota pomocy udzielonej do zużytego materiału siewnego dla pomorskich rolników 

w latach 2007-2010 wyniosła blisko 16,5 mln zł w tym prawie 1 mln zł pomocy dla 

poszkodowanych w trakcie klęsk suszy.  

Liczba złożonych wniosków o dopłatę do materiału siewnego oraz udzielona pomoc: 

Rok Liczba złożonych wniosków Łączna kwota udzielonej 

pomocy w tys. zł 

2007 847 1 513 

2008 2283 5 035 

2009 2478 4 494 

2010 2870 5 324 

 

Największym zainteresowaniem pomorskich producentów ze względu na dominującą pozycję 

w strukturze upraw cieszą się niezmiennie od 2007 dopłaty do materiału siewnego zbóż.       

W  2010 roku  Odział Terenowy ARR w Gdyni na terenie województwa pomorskiego 

dopłacił do nasion zbóż uprawianych na blisko 42 tys. ha, co stanowiło 93 % wszystkich 

udzielonych dopłat do materiału siewnego.                                                                 

Gatunkowo największe wsparcie otrzymały w 2010 r. pszenice uprawiane na ponad 20 tys. ha 

pochłaniając 46% całego finansowego wsparcia wykorzystanego w woj. pomorskim.            

W przypadku pozostałych zbóż pszenżyta, jęczmienia, owsa, mieszanek zbożowych oraz żyta 

producenci uzyskali dopłaty do upraw o powierzchni ponad 21 tys. ha.                       

Najwięcej z tej grupy ARR dopłaciła do wykorzystania kwalifikowanego ziarna  pszenżyta      

i jęczmienia łącznie 34 % ogółu dopłat udzielonych w 2010 roku.                                  

Spośród roślin strączkowych objętych dopłatami największe wsparcie otrzymały uprawy 

łubinu wąskolistnego zajmujące ponad 1 tys. ha powierzchni.                                      

Pomorscy producenci ziemniaków otrzymali w 2010 roku wsparcie do wykorzystania w 

produkcji ponad 2 tys. ton sadzeniaków najwyższej jakości. 
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Struktura wykorzystania materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin objętych 

dopłatami w województwie pomorskim w 2010 roku.     

Żyto mieszańcowe

2%

Mieszanki zbożowe

5%

Rośliny strączkowe

7%

Owies

6%

Jęczmień

16%

Pszenżyto

18%

Pszenica zwyczajna

44%

Ziemniaki

2%

 

 

 

 


