
 

 

Agencja Rynku Rolnego wst ępnie podsumowała  

dopłaty do materiału siewnego w 2013 

Do dnia 08.07.2013 r. ARR rozpatrzyła ponad 41 tys.  wniosków.  

 

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich 

jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału 

siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom 

części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu 

zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do 

stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia 

kwalifikowanego materiału siewnego”. 

W terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.  producenci rolni mogli ubiegać się  

o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 

W powyższym terminie złożono ok. 62,1 tys. wniosków.  W stosunku  

do ubiegłego roku zanotowano niewielki ok. 5% spadek w liczbie złożonych wniosków.  

Na powyższy spadek niewątpliwie miały wpływ trudne warunki agrotechniczne w okresie 

wiosennym uniemożliwiające terminowy wysiew roślin jarych. W tym miejscu należy 

podkreślić, że opóźniona wiosna spowodowała, iż ponad 31 tys. wniosków (50% ogólnej liczby 

wniosków) wpłynęło do oddziałów terenowych ARR dopiero w okresie od 1 do 25 czerwca. 

 

Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty od początku istnienia systemu 

wsparcia utrzymuje się na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego  

i dolnośląskiego. Natomiast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR 

działających w województwie: świętokrzyskim, lubuskim i małopolskim. 

Jednocześnie w stosunku do roku 2012 największy przyrost liczby złożonych wniosków 

zanotowano w województwach: zachodniopomorskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. 

Zmniejszenie liczby wniosków w odniesieniu do roku ubiegłego odnotowano w województwach 

wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim. 



Dopłaty skierowane były do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny 

strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2013 r. wynosi 

odpowiednio: 

• 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 

• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

• 500 zł – w przypadku ziemniaków. 

Dotychczas wypłacono beneficjentom ok. 33 mln zł. 

 

Jednocześnie ARR informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. wygasają przepisy 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania 

art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej  

(Dz. U. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41, z późn. zm.), na podstawie których udzielane są 

przedmiotowe dopłaty. Komisja Europejska podjęła pracę nad przygotowaniem nowych 

przepisów regulujących udzielanie pomocy o charakterze de minimis w rolnictwie, które 

miałyby obowiązywać od 2014 r. W związku z tym, realizacja mechanizmu dopłat w przyszłym 

roku jest uzależniona od regulacji prawnych, które zostaną uchwalone przez KE.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty można uzyskać: 

− w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41/3433190 wew. 24 i 26 lub  

− na stronie www.arr.gov.pl w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis  

w rolnictwie”. 
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