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WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN 

I NASIENNICTWA 

w………………………….…. 

 

Znak sprawy 

 

Nr RPW 

 

Data wpływu 

A. WNIOSEK O WPIS LUB AKTUALIZACJĘ DO URZĘDOWEGO REJESTRU PODMIOTÓW 

PROFESJONALNYCH1) 

 Wpis Aktualizacja  

 ❑ ❑  

B. ZGŁOSZENIE ZAMIARU PROWADZENIA OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM ROŚLIN ROLNICZYCH  

I  WARZYWNYCH, MATERIAŁEM SZKÓŁKARSKIM, MATERIAŁEM ROZMNOŻENIOWYM 

I NASADZENIOWYM ROŚLIN WARZYWNYCH I OZDOBNYCH ORAZ SADZONKAMI WINOROŚLI: 

 Wpis Aktualizacja  

B1 ❑ ❑ EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW2)  

B2 ❑ ❑ EWIDENCJA ROLNIKÓW3) 

B3 ❑ ❑ EWIDENCJA DOSTAWCÓW4) 

Wypełnić tylko w przypadku aktualizacji danych 

Numer w rejestrze/ewidencji 

 

  

Część wniosku, w której dokonuje się zmiany: 

❑ I ❑ II ❑ A ❑ B1 ❑ B2 ❑ B3    

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu/Firma  

NIP 

lub 

 

PESEL  
(podaje się w przypadku nieposiadania numeru NIP) 

 

Numer w KRS 
(o ile podmiot posiada taki numer) 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

Miejscowość Gmina Powiat 

Nr telefonu Województwo Kraj 

          

           

        

 

L P 
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II. DANE KONTAKTOWE (dane osoby do kontaktów z Wojewódzkim Inspektorem) 

Imię i nazwisko 

Nr telefonu 

Adres e-mail 

Dane adresowe do korespondencji (wypełnić jeśli te dane będą inne niż w pkt. I „Dane wnioskodawcy”) 

III. INNE 

❑ Potwierdzam, zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych przetwarzanych na potrzeby 

wpisu/zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności/aktualizacji danych w urzędowym rejestrze podmiotów 

profesjonalnych, ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników, ewidencji dostawców oraz ją akceptuję.* 

❑ Znane mi są skutki odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, przez podstępne 

wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego, wynikające z art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950).* 

❑ Zgoda na przekazanie na ww. adres e-mail informacji dotyczącej nr rejestracyjnego. 
*  pola obowiązkowe 

IV. ZAŁĄCZNIKI 

❑ Załącznik A 

❑ Załącznik B 

V. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 

……………………………………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………………………...... 
Podpis 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE  

Wniosek i załączniki sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym. 

❑ wpis do urzędowego rejestru/ewidencji pod numerem _ _ -_ _ /_ _ / _ _ _ _ _ _ 

❑ aktualizacja danych. 

………………………………………………….. …………………………………………………………………… 

Data  Podpis 

 

Objaśnienia do wniosku i załączników: 

❑ - zaznaczyć właściwe pole 
1) na podstawie art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, 
2)  na podstawie art. 84 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 568), 
3) na podstawie art. 86 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 568), 
4) na podstawie art. 87 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 568), 
5) oświadczenia dotyczące zamiaru prowadzenia działalności, o których mowa w art. 66 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, 
6) „Adres nieruchomości” – w tym przypadku należy podać adres(y) nieruchomości będący(e) w posiadaniu podmiotu, 

inne/dodatkowe niż te, które zostały wskazane w pkt. I „Dane wnioskodawcy” np. adres/położenie magazyn, 

przechowalni, szklarni, chłodni, suszarni, punktów obrotu, miejsc produkcji związanych z prowadzoną działalnością. 

„Umiejscowienie działek” – w tym przypadku można podać przedmiotowe informacje (związane z prowadzoną 

działalnością) ogólne lub bardziej szczegółowe w zależności od potrzeb i sytuacji, np.: 

− ogólna informacja dot. położenia/lokalizacji działek/pól – np. działka X w miejscowości Y, 

− nr geodezyjne działek/pól oraz miejscowość/gminę, w której są położone działki/pola. 
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Załącznik A do wniosku z dnia …………………………… 

Wypełnić, jeżeli 

zaznaczono pole 

A 
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI5) 

❑ IMPORT do Unii Europejskiej (w tym do Polski) roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z państw 

trzecich, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne 

❑ EKSPORT do państw trzecich roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których wymagane jest 

świadectwo fitosanitarne dla eksportu, reeksportu oraz świadectwo przedeksportowe 

❑ UPRAWA, PRODUKCJA, WYTWARZANIE, OBRÓT, MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE, 

SORTOWANIE, PRZEMIESZCZANIE na terytorium Unii Europejskiej (w tym Polski) roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, dla których wymagany jest paszport roślin 

     WYDAWANIE: ❑ paszportów roślin ❑ urzędowych etykiet – paszportów 

❑ STOSOWANIE OZNACZEŃ na drewnianym materiale opakowaniowym (DMO), zgodnie ze standardem 

ISPM FAO 15 

❑ WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ inne niż ww. oznakowanie DMO ……………………………..…………..… 
(wskazać jakie) 

❑ PROWADZENIE sprzedaży roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów poprzez umowy zawierane na 

odległość (np. przez Internet) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi i przekazywanie informacji 

zgodnie z art. 45 lub 55 Rozp. 2016/20131 

❑ WPROWADZANIE roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do stref przygranicznych z państwami 

trzecimi 

❑ DZIAŁALNOŚĆ dotycząca roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na wyznaczonych obszarach, 

ustalonych po wykryciu organizmu kwarantannowego 

❑ INNA DZIAŁANOŚĆ, niż wskazane powyżej, wymagające wpisu do urzędowego rejestru podmiotów 

profesjonalnych ………………………………………………………..………………………………………….. 
(wskazać jaką) 

Wypełnić, jeżeli  

zaznaczono pole 

A 
ADRES NIERUCHOMOŚCI I/LUB UMIEJSCOWIENIE DZIAŁEK6) 

 

Wypełnić, jeżeli  

zaznaczono pole 

A 

TYP TOWARU, RODZINA, RODZAJ LUB GATUNEK ROŚLIN, PRODUKTÓW 

ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW – wskazać poniżej lub wypełnić załącznik do wniosku 

 

Wypełnić, jeżeli  

zaznaczono pole 

A 
DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI 

❑ Typy towaru i/lub nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin, rodzajów lub gatunków roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów. 

❑ Opis systemów i procedur umożliwiających wypełnienie obowiązku identyfikowalności, o którym mowa w art. 

69 i 70 Rozp. 2016/2031. 

❑ Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia oceny, o 

której mowa w art.87 Rozp. 2016/2031. 

❑ Inne …………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać jakie) 

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 

……………………………………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………………………...... 
Podpis 
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Załącznik B do wniosku z dnia ………………………………………. 

Wypełnić, jeżeli 

zaznaczono pole 

B1, B2, B3 
WSKAZANIE RODZAJU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (grup roślin uprawnych) 

❑ Ewidencja przedsiębiorców 

wytwarzanie i obrót własnym 

materiałem siewnym roślin 

rolniczych i warzywnych 

❑ 

obrót materiałem 

siewnym roślin 

rolniczych i warzywnych 

❑ 

❑ Ewidencja rolników 

wytwarzanie i obrót własnym 

materiałem siewnym roślin 

rolniczych i warzywnych 

❑ 

 

❑ Ewidencja dostawców 
wytwarzanie i obrót własnym 

materiałem siewnym 

❑ 

obrót zakupionym 

materiałem siewnym 

❑ 

Wypełnić, jeżeli 

zaznaczono pole 

B1 
WSKAZANIE RODZAJU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (grup roślin uprawnych) 

❑ Ewidencja przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym rolnicze warzywne 

Wytwarzanie i obrót własnym materiałem siewnym ❑ ❑ 

Sprzedaż hurtowa zakupionego materiału siewnego ❑ ❑ 

Sprzedaż detaliczna zakupionego materiału siewnego dla profesjonalnych odbiorców ❑ ❑ 

WSKAZANIE MIEJSC PROWADZENIA OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM 

1.  

2.  

3.  

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA W TRAKCIE 

PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 

Imię i nazwisko Nr telefonu, e-mail (informacja nieobowiązkowa) 

Wypełnić, jeżeli 

zaznaczono pole 

B2 
WSKAZANIE RODZAJU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (grup roślin uprawnych) 

❑ Ewidencja rolników (wskazać grupy roślin uprawnych)  

❑ rośliny zbożowe ❑ burak 

❑ rośliny oleiste i włókniste ❑ ziemniak 

❑ rośliny pastewne ❑ rośliny warzywne 

❑ inne gatunki  
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Wypełnić, jeżeli 
zaznaczono pole 

B3 
WSKAZANIE RODZAJÓW/GATUNKÓW WYKONYWANEJ DZIAŁANOŚCI 

❑ Ewidencja dostawców  

1. Materiał szkółkarski (główne rodzaje/gatunki uprawne)  

Malus Mill. (jabłoń) ❑ 

Pyrus L. (grusza) ❑ 

Prunus L. (brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia) ❑ 

Juglans regia L. (orzech włoski) ❑ 

Corylus avellana L. (leszczyna pospolita) ❑ 

Rubus L. (malina, jeżyna) ❑ 

Ribes L. (porzeczka, agrest) ❑ 

Cydonia oblonga Mill. (pigwa pospolita) ❑ 

Fragaria L. (truskawka, poziomka) ❑ 

Vaccinium L. (borówka, żurawina) ❑ 

inne gatunki 

 

 

❑ 

2. Sadzonki winorośli ❑ 

3. Materiał rozmnożeniowy lub nasadzeniowy roślin 

warzywnych 
❑ 

4. Materiał rozmnożeniowy lub nasadzeniowy roślin 

ozdobnych 
❑ 

OŚWIADCZENIE DOSTAWCY WYTWARZAJĄCEGO MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI 

Oświadczam, że w odniesieniu do wytwarzanego przez siebie materiału szkółkarskiego kategorii elitarny  

i kwalifikowany będę dokonywać: 

❑ pobierania prób materiału szkółkarskiego ❑ oceny tożsamości i czystości odmianowej 

❑ oceny cech zewnętrznych 
❑ pobierania prób gleby i/lub podłoża, w których ten 

materiał jest wytwarzany 

………………………………………………………………………. 
Podpis dostawcy 

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY/ZGŁASZAJĄCEGO 

……………………………………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………………………...... 
Podpis wnioskodawcy/zgłaszającego 
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Obowiązek informacyjny. 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz 

o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań 

publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Białymstoku jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku 

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26B. 

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez WIORIN danych osobowych może się 

Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail 

kierowanej na adres: iod_wiorin_bialystok@podlaskie.pl  

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z 

przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań 

publicznych realizowanych przez WIORIN.  

4. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje 

Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w 

przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak 

zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań. 

5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może 

Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora 

Danych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być 

udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom 

świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego. 

7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub 

zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych. 

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia 

i aktualizowania.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny 

z rozporządzeniem RODO. 

 


