
Objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku o dokonanie oceny materiału siewnego

Wniosek należy wypełniać pismem odręcznym (czytelnym - najlepiej drukowanym), maszynowym 
lub w edytorze tekstu,  wpisując w każdą kratkę osobną literę lub cyfrę.  Podpisy i  pieczątki na 
wniosku musza być oryginalne .
Siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpisać właściwą ze względu 
na miejsce położenia ocenianej plantacji.
Dane wnioskodawcy (hodowcy) oraz numer NIP
Numer  wniosku  Wpisuje  oddział  wojewódzkiego  inspektoratu  właściwego  ze  względu  na 
położenie plantacji ( w dwie pierwsze kratki należy  wpisać kod województwa, w dwie następne 
kod powiatu w którym plantacja będzie oceniana, dalej kolejny numer wniosku łamany przez rok 
złożenia  wniosku  łamane  przez  „A”  jeżeli  plantacja  będzie  oceniana  przez  akredytowanego 
kwalifikatora).
1. Numer z rejestru ( hodowca lub osoba  przez niego upoważniona)

Jest  to  numer nadany z  rejestru  przedsiębiorców lub rolników Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (pierwsze dwie kratki oznaczają kod województwa, następne 
kod powiatu w którym przedsiębiorca lub rolnik zarejestrował działalność).

2. Miejscowość.
3. Kod, poczta.

Nazwa  i  adres  przedsiębiorcy  lub  rolnika  składającego  wniosek  zgodnie  z  dokumentem 
rejestrującym jego działalność.

4. Gatunek.
       Należy wpisać pełną nazwę gatunku w języku polskim.
5. Odmiana.

Należy wpisać nazwę odmiany w języku polskim.
6.    Formuła mieszańca.
       Formułę  mieszańca  wpisuje  się  na  dotychczasowych  zasadach  z  wyszczególnieniem 
wszystkich składników i ich funkcji- wypełnia się wyłącznie dla odmian mieszańcowych.
7. Stopień materiału wyjściowego. 

W polu  oznaczonym  (  pierwsze  dwie  kratki)  wpisać  symbol  i  dalej  pełna  nazwę  stopnia 
kwalifikacji ( kategorii).

8. Numery partii.
Dotyczy materiału wyjściowego ( wysianego)

Ramka podwójnie obramowana (niepotrzebne skreślić)
Pole „schemat kwalifikacji”.
- OECD,
- KRAJ
- UN/ECE – w przypadku sadzeniaków ziemniaka

Pole: „ próby do oceny tożsamości”
- wysłano 
- nie wysłano

Wypełnić w oparciu o protokół pobrania próby .

9. Powierzchnia plantacji
 minimalna wielkość wynosi:

- 2 ha dla roślin zbożowych  
- 1 ha dla ziemniaków
- 0,5 ha dla pozostałych roślin rolniczych .  
W  przypadku  upraw  polowych  wpisać  w  hektarach  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po 
przecinku, w przypadku upraw pod osłonami w metrach kwadratowych również z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.

10.  Numer producenta z rejestru i adres ( sadzeniaki ziemniaka, lucerna, cebula, pomidor, 
fasola- obowiązkowa rejestracja ) 
Wpisywać  należy  dane  dotyczące  producenta,  który  realizuje  produkcję  nasienną  dla 
przedsiębiorcy na podstawie umowy kontraktacyjnej oraz adres plantacji.



11. Położenie  plantacji-  adres  oraz  numer  pola  do  czasu  wprowadzenia  ogólnokrajowego 
systemu numeracji pól należy wpisywać informacje ( zwyczajowe) charakteryzujące pole.

12.   Roślina (niepotrzebne skreślić)
- jednoroczna
- dwuletnia
- wieloletnia

13. Uprawa bezwypadkowa Dotyczy roślin dwuletnich (niepotrzebne skreślić).
- tak
- nie

Rok założenia plantacji
Przedplon w poszczególnych latach określać zgodnie z wymaganiami MRiRW. 

14. Wymagane dokumenty.
14.1) „Świadectwa materiału wyjściowego”.
     Świadectwo o uznaniu materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej ,w przypadku sadzeniaków 
ziemniaka  świadectwo  o  uznaniu  materiału  siewnego  ziemniaka  po  laboratoryjnej  ocenie 
zdrowotności  oraz świadectwo oceny cech zewnętrznych.  Należy skontrolować (  oryginały lub 
uwierzytelnione kopie dokumentów) i zapisać zgodnie z wyszczególnieniem i wymaganiami dla 
gatunku i odmiany – potwierdzają pracownicy WIORiN.
14.2)  „Upoważnienie  hodowcy  na  reprodukcje  z  dnia”:  -  wpisać  nr  i  datę  wystawienia 
upoważnienia 

Rok zbioru nasion wieloletnich –w rubrykach należy wpisać ilość lat (rozmnożeń)
Proszę o zakwalifikowanie plantacji w stopniu: - należy podać kategorię i stopień kwalifikacji

Ramka dotycząca liczby etykiet urzędowych: Przewidywaną liczbę etykiet urzędowych wpisuje 
wnioskodawca z określeniem kategorii.
Wnioskodawca wpisuje przewidywany zbiór ze zgłaszanej plantacji.

Wniosek zostanie przyjęty i zarejestrowany jeżeli: 
- został prawidłowo wypełniony,
- został złożony w terminie,
- pracownik WIORiN potwierdzi wszystkie wymagane dokumenty.

Należy przestrzegać terminów przyjmowania wniosków zgodnie z  Rozporządzeniem MRiRW z 
dnia  20  listopada  2006  (Dz.U.  nr  221,  poz.1623)  w  sprawie  terminów składania  wniosków  o 
dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków. 
 - do dnia 15 marca – dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych
- do dnia 20 maja – dla sadzeniaków ziemniaka
- do dnia 15 maja – dla pozostałych gatunków uprawnych jednorocznych 
- do dnia 31 sierpnia – dla gatunków roślin uprawnych dwuletnich
- do dnia 15 marca – dla gatunków roślin uprawnych wieloletnich

. Do wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dołącza się:

1 oświadczenie hodowcy, że materiał siewny został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli 
przyjętą dla danej odmiany, oraz oznaczenie własne hodowcy identyfikujące materiał siewny 
użyty  do  siewu  -  w  przypadku  zgłaszania  do  oceny  polowej  plantacji  obsianych  albo 
obsadzonych materiałem hodowcy;

2 opis składników mieszańca - w przypadku zgłaszania do oceny polowej odmiany mieszańcowej; 
w opisie nie uwzględnia się składników, którymi są odmiany wpisane do krajowego rejestru lub 
wspólnotowych katalogów. Dane, te nie mogą być udostępniane bez pisemnej zgody hodowcy.



3  oryginał  lub  uwierzytelnioną  kopię  protokołu  pobrania  próby  do  oceny  tożsamości,  a  w 
przypadku  gdy  partia  pochodzi  z  innego  państwa  członkowskiego  -  pisemną  informację  z 
urzędu kwalifikacyjnego tego państwa, że dana partia znajduje się w tym państwie w ocenie 
tożsamości;

4 oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu zakupu zawierającą w szczególności numer partii i 
stopień  kwalifikacji  -  w  przypadku  zgłaszania  do  oceny  polowej  plantacji  obsianych  albo 
obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany;

5  oryginał  lub  uwierzytelnioną  kopię  upoważnienia  hodowcy  do  reprodukcji  danej  partii  -  w 
przypadku gdy wnioskodawca nie jest hodowcą odmiany;

6 oryginał lub uwierzytelnioną kopię świadectwa laboratoryjnej oceny zdrowotności i świadectwa 
jakości  (oceny  cech  zewnętrznych),  wystawione  przez  wojewódzkiego  inspektora  albo 
właściwy dla danego państwa urząd kwalifikacyjny - w przypadku sadzeniaków ziemniaka.

W przypadku plantacji, na których odbywa się reprodukcja odmian roślin rolniczych pochodzących 
z  państw trzecich,  objętych systemami OECD i nieprzeznaczonych do obrotu na obszarze Unii 
Europejskiej, do wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dołącza się:

1 świadectwo oceny laboratoryjnej oraz certyfikat stwierdzający stopień kwalifikacji lub kategorię 
materiału siewnego, spełniające wymagania systemu OECD;

2 etykietę każdej partii materiału siewnego użytego do obsiewu plantacji;

3 umowę na prowadzenie reprodukcji materiału siewnego określającą powierzchnię, jaka powinna 
być obsiana albo obsadzona, oraz masę zużytego materiału siewnego;

4 pisemną zgodę odpowiedniego urzędu kwalifikacyjnego na prowadzenie takiej reprodukcji.

Przy zgłaszaniu do oceny polowej odmiany innej niż wpisana do krajowego rejestru wnioskodawca:

1  dołącza  do  wniosku  wypis  z  rejestru  odmian  prowadzonego  przez  właściwy  organ  danego 
państwa  i  urzędowy  opis  odmiany  sporządzony  przez  jednostkę  zajmującą  się  rejestracją 
odmian w tym państwie, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski;

2 podaje dane Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym odmiana została ogłoszona.


