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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 22 października 2010 r.

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego
i organizacji niektórych rynków rolnych

(druk nr 999)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI

NIEKTÓRYCH  RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.)

Art. 40c.
1. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub

kwalifikowany udziela się 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.

2 Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, na których uprawia się gatunki roślin
uprawnych objęte dopłatami, przy czym działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu
rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o której mowa w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego
systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w
zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników, oraz
wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008
(Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243), o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzący w
skład gospodarstwa rolnego.

3. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2, jeżeli:

1) ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużyta do obsiania
lub obsadzenia tych powierzchni, jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego
materiału określona w przepisach wydanych na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2;

2) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
a) przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w

przepisach o nasiennictwie, albo
b) w gospodarstwie rolnym posiadanym przez podmiot wpisany do rejestru

rolników, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
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3) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
a) od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu

materiałem siewnym, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
b) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w

posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do rejestru rolników, o którym
mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

c) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3a. Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon.
4. Wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin
uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 i stawek dopłat
do 1 ha takiej powierzchni.

[5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z
przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z zastrzeżeniem
art. 40f i 40g.]

<5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z
przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z
zastrzeżeniem art. 40f–40h.>

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając ilość
materiału siewnego, jaka może być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha
powierzchni gruntów ornych, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki
finansowe przeznaczone na te dopłaty;

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, biorąc pod uwagę
znaczenie gospodarcze danego gatunku roślin uprawnych.

Art. 40g.
1. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub

kwalifikowany, o których mowa w art. 40c, dla producentów rolnych, którzy w 2008 r.
ponieśli szkodę w uprawach spowodowanych dotknięciem ich gospodarstw suszą, nie
mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, przysługują producentowi rolnemu, który:
1) otrzymał pomoc z tytułu wystąpienia w 2008 r. klęski suszy na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w
których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub
huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070), albo

2) nie ubiegał się o pomoc, o której mowa w pkt 1, a który poniósł szkodę w uprawach
spowodowaną przez suszę, oszacowaną przez komisję powołaną przez wojewodę na
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podstawie odrębnych przepisów, która wynosi średnio powyżej 30 % w
gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. W przypadku producenta rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po wszczęciu
postępowania w sprawie udzielenia dopłaty dyrektor oddziału terenowego stwierdza
średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie rolnym na podstawie protokołu
oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Wysokość dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w
uprawach spowodowaną przez suszę, nie może przekroczyć kwoty intensywności
pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do
pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3-21), zwanego dalej "rozporządzeniem
nr 1857/2006", pomniejszonej o wysokość łącznej pomocy otrzymanej na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie
odrębnych przepisów w przypadku gospodarstw rolnych, które poniosły szkody
spowodowane przez suszę.

5. Odmawia się udzielenia dopłaty, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na
podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z suszą
przekracza kwotę obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
nr 1857/2006.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku określonego w art. 40d ust. 1
producent rolny dołącza:

1) w przypadku otrzymania pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 1:
a) oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego

pracownika ośrodka pomocy społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecznej wydanej na
podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych
warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu
złagodzenia skutków suszy przez kierownika ośrodka pomocy społecznej oraz

b) oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego
pracownika ośrodka pomocy społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez
komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, określającego wysokość szkody w
uprawach spowodowanej przez suszę oraz informację o kwocie obniżenia
dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr
1857/2006;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - oryginał albo potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ośrodka pomocy
społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta kopię protokołu
oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wraz
z kwotą obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2
rozporządzenia nr 1857/2006.
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<Art. 40h.
1. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii

elitarny lub kwalifikowany, o których mowa w art. 40c, dla producentów rolnych, w
których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały
szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., nie
mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.

2. Dopłaty przysługują producentowi rolnemu, który poniósł szkodę w uprawach
spowodowaną przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.,
oszacowaną przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie odrębnych
przepisów, która wynosi średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z
trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w
okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z
wyłączeniem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie
rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dziale specjalnym produkcji
rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Po wszczęciu postępowania w sprawie udzielania dopłaty dyrektor oddziału
terenowego Agencji stwierdza średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie na
podstawie protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której
mowa w ust. 2.

4. Wysokość dopłaty nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn kwoty obniżenia
dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2
rozporządzenia nr 1857/2006 powiększonej o kwotę kosztów poniesionych w
związku z wystąpieniem szkód i pomniejszonej o kwotę wypłaconego
odszkodowania, kwotę kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód i
kwotę pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów.

5. Odmawia się udzielania dopłaty, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na
podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z
powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010 r., przekracza kwotę
obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

6. Do wniosku określonego w art. 40d ust. 1 producent rolny dołącza oryginał albo
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ośrodka
pomocy społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta kopię
protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2,
wraz z kwotą obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2
rozporządzenia nr 1857/2006 oraz oświadczenie w zakresie kwoty kosztów
poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, kwoty kosztów nieponiesionych w
związku z wystąpieniem szkód, o ile kwoty tych kosztów nie są wymienione w
protokole oszacowania szkód i kwoty pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych
przepisów.

7. Dopłatę pomniejsza się o 50 %, jeżeli przed powstaniem szkód nie została zawarta
na okres 12 miesięcy umowa ubezpieczenia obejmująca ochronę ubezpieczeniową co
najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, od co
najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia
się ziemi lub lawiny.>


