
Komunikat w sprawie udzielania przez ARiMR  
dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia  

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
 

Od 1 września 2017 r. program dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany jest realizowany przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Podstawa prawna:  
 

- art. 40 c, 40 d i 40 e ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków 
rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185), 

- Rozporządzenie MRiRW z 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 801). 
 

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków 
roślin uprawnych: 

 
- jęczmień, 
- owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, 
- pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna,  
- pszenżyto, 
- żyto, 
- bobik, 
- groch siewny (odmiany roślin rolniczych), 
- łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, 
- soja, 
- wyka siewna, 
- ziemniak. 
 

wytworzonego:  
 

- przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której 
mowa w przepisach o nasiennictwie, lub 

- w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji 
rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub 
 

zakupionego od:  
 

- przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót 
materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo  

- rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym 
gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w 
przepisach o nasiennictwie, albo 

- podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000185
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000801


WAŻNE DLA SPRZEDAJACYCH !!! 

Jeśli prowadzisz sprzedaż materiału siewnego w/w gatunków roślin uprawnych                         
dla rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne i nie zgłosiłeś zamiaru 
prowadzenia obrotu materiałem siewnym do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, rolnik nie uzyska dopłaty do zakupionego od ciebie i zużytego 
we własnym gospodarstwie materiału siewnego. 

Szczegółowe informacje na temat uzyskania wpisu do ewidencji podmiotów 
prowadzących obrót materiałem siewnym można przeczytać w zakładce „Załatwianie 
spraw” - „Instrukcje postępowania”.  

WAŻNE DLA KUPUJĄCYCH !!! 

Aby mieć pewność otrzymania dopłaty do zużytego w swoim gospodarstwie materiału 
siewnego, pamiętaj aby kupować materiał siewny wyłącznie od podmiotów wpisanych 
do ewidencji przedsiębiorców lub ewidencji rolników prowadzonych przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Zgodnie z art. 89 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, ewidencje podmiotów 
prowadzących obrót materiałem siewnym są jawne. Każdy ma prawo dostępu do 
zawartych w nich danych po złożeniu wniosku w tym zakresie do właściwego 
wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację do Biuletynu Informacji Publicznej wytworzyła 20.04.2022 r. Zofia Haneczok.  
Email: dnn-katowice@piorin.gov.pl 


