
 

 

 

 

“Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej 

gleb poprzez ich wapnowanie” 

 

 

Dodatkowe  informacje 

OSChR w Warszawie: 22 773 53 21 

 OSChR w Białymstoku: 85 743 58 41 

OSChR w Kielcach: 41 361 01 51 

 OSChR w Lublinie: 81 742 63 01 

OSChR w Łodzi: 42 679 25 33 

OSChR w Olsztynie: 89 533 20 92 

 

WFOŚiGW w Warszawie: 

Grzegorz Olczyk –   22 504 41 69   
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Krok 1 - pobieranie wniosku 

 

Aby pobrać wniosek przejdź do strony www.wfosigw.pl/wapnowanie  

Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna 

jest tutaj: https://get.adobe.com/pl/reader/. Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które 

niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy 

w przeglądarce  nie jest możliwe i zwykle kończy się takim komunikatem: 

 

http://www.wfosigw.pl/wapnowanie
https://get.adobe.com/pl/reader/
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W tej sytuacji wniosek należy pobrać na dysk komputera, za pomocą przycisku z ikoną strzałki znajdującego się w prawym górnym rogu komunikatu (1), 

lub klikając prawym klawiszem myszy na wniosku należy wybrać opcję “Zapisz link jako”: 

 

Sugerujemy też, by na Twoim stanowisku komputerowym domyślną aplikacją do otwierania plików PDF była aplikacja Acrobat Reader. 
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Krok 2 - wypełnienie i złożenie wniosku  
 

 

W tym kroku został opisany sposób w jaki należy poprawnie wypełnić wniosek i złożyć go w: 

1. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa 

2. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10,15-027 Białystok 

3. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce, 

4. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin 

5. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź 

6. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn 

Przed złożeniem wniosku, musisz wiedzieć, że: 

- pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych (UR) nieprzekraczającej 75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby  

≤ 5,5 

- dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej 

- do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. (data 

na fakturze nie może być wcześniejsza niż data 01.06.2019 r.) i planowanego do zastosowania po złożeniu wniosku 

- poprawnie wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć wraz z załącznikami (opinią o zalecanej dawce oraz fakturą) we właściwej miejscowo OSChR. Jeżeli 

wniosek złożono do innej niż właściwa miejscowo OSChR, zostanie on przekazany przez OSChR do oceny do właściwej miejscowo OSChR 

- właściwa miejscowo OSChR przekaże kompletny wniosek, oceniony pod względem formalnym i merytorycznym do właściwego miejscowo WFOŚiGW, który 

podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy. Informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie przekazana przez WFOŚiGW producentowi 

rolnemu 

- w przypadku, gdy właściwa miejscowo OSChR otrzyma niekompletny pod względem formalnym i merytorycznym wniosek (brak któregoś z załączników, brak 

wypełnionych pozycji), właściwa miejscowo OSChR kontaktuje się z Tobą w celu dokonania niezbędnych uzupełnień. W przypadku braku możliwości 

skompletowania informacji we wniosku oraz załączników, wniosek pozostaje we właściwej miejscowo OSChR bez rozpatrzenia 

- przy wypełnianiu wniosku możesz poprosić o pomoc doradcę rolnego, rolno-środowiskowego albo pracownika OSChR. 



     Instrukcja wypełniania wniosku - wapnowanie 
 

               wersja wniosku: 1.1.16 
ostatnia aktualizacja: 31-07-2019 

 
 

 

                                                                                                                                                                                         5 

Pamiętaj, źle wypełniony wniosek lub brak któregoś z załączników spowoduje, że właściwa miejscowo OSChR nie przekaże Twojego wniosku do 

właściwego miejscowo WFOŚiGW i nie otrzymasz dofinansowania. 

  

Przed złożeniem wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR): 

1) zbadaj odczyn (pH) gleby w OSChR lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, żeby otrzymać 

wyniki badania odczynu (pH) gleby, za ważne uznaje się badania odczynu gleby wykonane w OSChR lub w laboratorium akredytowanym w 

zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, od dnia 1 stycznia 2017 r.; 

2) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonałeś w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, 

uzyskany wynik badania pH gleby dostarcz do właściwej miejscowo OSChR i uzyskaj opinię zalecającą dawkę czystego składnika CaO lub CaO+MgO w 

Mg na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5; 

3) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonałeś w OSChR, otrzymasz w OSChR opinię zalecającą dawkę czystego składnika CaO lub CaO+MgO w Mg na 

1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5; 

4) dokonaj zakupu wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych (rozporządzenie dostępne tutaj>>), umieszczania informacji o 

składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229) lub 

środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Tutaj znajdziesz wyciąg z rozporządzenia - zestawienie typów wapna 

Przejdź>> 

5)    dopilnuj, aby na fakturze za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna 

nawozowego lub środka wapnującego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak poniżej) 

przykład 1: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%, (wapno, o którym mowa w przepisach 

rozporządzenia Ministra Gospodarki) 

przykład 2: G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (wapno, 

o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101831229
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_HQuQGiDyGDfNnfTrbYv0zei5_4F0RGRG5Hqf7FIGzM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_HQuQGiDyGDfNnfTrbYv0zei5_4F0RGRG5Hqf7FIGzM/edit#gid=0
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6)  wypełnij i złóż wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji 

środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”; 

7)  wysiej zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący (Pamiętaj, że data wysiania musi być póżniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna 

być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT). 
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Wypełnienie wniosku - objaśnienia dla rodzajów pól występujących we wniosku, weryfikacja i status wniosku. 

 
 
Poniżej prezentujemy objaśnienia dla rodzajów pól występujących we wniosku wraz z opisem znaczenia ich kolorów.  
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Nagłówek wniosku zawiera następujące istotne elementy: 
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Sekcja A. Wypełnia właściwa miejscowo OSChR 
 

 

 
 

Sekcja B.1. Dane ewidencyjne wnioskodawcy 
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Sekcja B.2. Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu 
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     Instrukcja wypełniania wniosku - wapnowanie 
 

               wersja wniosku: 1.1.16 
ostatnia aktualizacja: 31-07-2019 

 
 

 

                                                                                                                                                                                         13 

Sekcja B.6. Użytki rolne 

 
 

 

W polu B.6 należy wpisać powierzchnię UR w hektarach (jedną liczbę w jednej kratce z przedziału od 0,01 do 75,00), które Wnioskodawca posiada (niezależnie 

od formy własności). (do dwóch miejsc po przecinku), które Wnioskodawca posiada (niezależnie od formy własności; posiadacz użytków rolnych to 

właściciel, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Dofinansowanie przysługuje 

faktycznemu użytkownikowi, który rzeczywiście wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego użytkowania gleby; mogą nimi być działania 

związane z prowadzeniem prac polowych, swobodne decydowanie o tym, jakie rośliny uprawiać, jakich należy dokonywać zabiegów agrotechnicznych, jak 

również dokonywanie nakładów i czerpanie ewentualnych korzyści); 
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Sekcja C. Wyliczenie kosztów dofinansowania 
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Uwaga! Jeżeli zakupionych typów i odmian wapna nawozowego lub środka wapnującego jest więcej niż jedna pozycja, to należy dodawać kolejne pozycje tak, 

jak zaprezentowano na filmiku: 

 

w kolumnie 1 (informacje z faktury) wpisz typ i odmianę wapna nawozowego lub środka wapnującego, 

w kolumnie 2 (informacje z opinii OSChR) wpisz zalecaną ilość wapna nawozowego lub środka wapnującego w przeliczeniu na czysty składnik CaO lub 

CaO+MgO, 
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w kolumnie 3 (informacje te uzyskasz np. w ARiMR (tutaj: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie.html) lub gminie lub na stronie 

internetowej: www.geoportal.gov.pl) wpisz obręby i numery działek, na których zostanie zastosowane wapno nawozowe lub środek wapnujący. Jeśli 

istnieje potrzeba wpisania w jednym wierszu więcej niż jeden numer działki, numery należy wpisywać po przecinku. 

w kolumnie 4 (dane z opinii OSChR) wpisz powierzchnię UR w ha o pH gleby £ 5,5, na której zostanie zastosowane wapno nawozowe lub środek 

wapnujący, 

w kolumnie 5 automatycznie zostanie uzupełniona stawka jednostkowa dofinansowania (zależną od posiadanej powierzchni UR w ha): 

1)     300 zł do 1 Mg czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR, 

2)     200 zł do 1 Mg czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 25,01 – 50,00 ha, 

3)     100 zł do 1 Mg czystego składnika CaO lub CaO+MgO – dofinansowanie dla gospodarstw o powierzchni 50,01 – 75,00 ha UR. 

w kolumnie 6 automatycznie zostanie wyliczona wysokość kwoty dofinansowania, która jest iloczynem masy zastosowanego czystego składnika CaO 

lub CaO+MgO (kolumna 2), powierzchni UR o pH gleby ≤ 5,5, na której planujesz zastosowanie wapna nawozowego lub środka wapnującego (kolumna 

4) oraz stawki dofinansowania uzależnionej od wielkości posiadanych UR.  

 

Pamiętaj, że : 

- rozliczona może być kwota nie większa niż wynikająca z faktury za zakup wapna lub środka wapnującego, 

- w przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, 

dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika, 

- zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana. 

Sekcja D. Oświadczenia 
 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie.html
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Po wybraniu opcji TAK lub NIE w polu D.5 koniecznie jest uzupełnienie i podpisanie załącznika H.3.1: 
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Po wybraniu opcji TAK w polu D.5 koniecznie jest uzupełnienie i podpisanie załącznika H.3.2: 
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Sekcja F. Wypełnia OSChR 
 

 

 

Sekcja G. Wypełnia fundusz 
 

 



     Instrukcja wypełniania wniosku - wapnowanie 
 

               wersja wniosku: 1.1.16 
ostatnia aktualizacja: 31-07-2019 

 
 

 

                                                                                                                                                                                         24 

 



     Instrukcja wypełniania wniosku - wapnowanie 
 

               wersja wniosku: 1.1.16 
ostatnia aktualizacja: 31-07-2019 

 
 

 

                                                                                                                                                                                         25 

Weryfikacja formularza 

 

 

Po wypełnieniu wniosku należy wybrać funkcję „Weryfikacja formularza”, która znajduje się w prawym górnym rogu na pierwszej stronie każdego formularza.  
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Jeśli w formularzu są jakieś błędy, niewłaściwie wypełnione pola zostaną podświetlone na czerwono.  

 

Pozwoli to na sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza i ostateczną weryfikację wprowadzonych danych.   
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Dodatkowo po weryfikacji, pojawia się komunikat z listą pól w których wystąpiły błędy. 
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Jeżeli wniosek jest poprawnie wypełniony,po weryfikacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat: 

 

również odpowiednia informacja znajdzie się na 1 stronie wniosku (Status wniosku  Wniosek jest poprawny)  
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oraz zostanie nadana suma kontrolna: 

 

Gdy wniosek jest już poprawnie wypełniony należy go złożyć  wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.: 

1. Opinią OSChR w Krakowie w  o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO 

2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące 

3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie 

w terminie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatu właściwych ze względu na lokalizację użytków rolnych Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych: 

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa 

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10,15-027 Białystok 

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce, 

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin 
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Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Łodzi, ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź 

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn 

 

Uwaga! Zapisaną wersję elektroniczną wypełnionego wniosku należy wysłać na adres: wapnowanie@wfosigw.pl 

Najczęściej występujące problemy 

 

Nie mogę pobrać formularza wniosku 

 Nie mogę otworzyć pobranego formularza wniosku 

 

   

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZIx_N2SEzcs3h23xhMl_TL2OF59h3B6z6llIJLmu4NU
https://drive.google.com/open?id=1Tsxnqt5-XqEJ4bkaTQNruh3_h0l-6JSvMq_8mGKaF4Q
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