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Dział Nadzoru Nasiennego 

 

Zgłaszanie wniosków materiału szkółkarskiego  

 o dokonanie oceny polowej. 
 

Druki na stronie 
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1. Wniosek o dokonanie oceny materiału szkółkarskiego 

2. Wniosek o dokonanie oceny plantacji sadzonek truskawek 

3. Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji matecznych materiału szkółkarskiego  

4. Arkusz oceny polowej plantacji matecznych materiału szkółkarskiego  

 

 

Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii 

kwalifikowany składa dostawca do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 

położenie plantacji szkółkarskich. 

 

Zgodnie z art. 71 ust.4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie ( Dz.U z 2019 r., 

poz. 568 ze zm.) do wniosku o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego 

kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany dołącza się: 

 oświadczenie dostawcy będącego zachowującym odmianę, że materiał został 

wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany albo 

 świadectwo oceny polowej albo szkółkarski dokument towarzyszący albo etykietę 

urzędową wydaną dla tego materiału; 

 oryginał lub kopię dokumentu zakupu materiału;  

 informacje o wynikach oceny laboratoryjnej – w przypadku gdy materiał podlega 

ocenie laboratoryjnej lub zostały pobrane próby gleby i podłoża. 

 

Terminy składania wniosków określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i 

jakości materiału szkółkarskiego (Dz.U. z 2017 r. poz.757) 

 do 10 marca   -   dla porzeczek i agrestu,   

 do 30 maja   -   dla gatunków roślin sadowniczych (według wykazu gatunków z 

obwieszczenia MRiRW z dnia 25 października 2017 r. – Dz. Urzędowy MRiRW z 

2017 r., poz. 75) 

 

Do oceny polowej przyjmowane są odmiany: chronione wyłącznym prawem do odmiany, 

wpisane do krajowego rejestru jak również powszechnie znanych. 
 

Za odmiany powszechnie znane uznaje się odmiany:  

 wpisane do odpowiedniego rejestru innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego albo państwa trzeciego albo 
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 co do których złożono wniosek o wpis do krajowego rejestru, odpowiedniego 

rejestru innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub wniosek o 

przyznanie wyłącznego prawa do odmiany albo 

 wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego 

państwa członkowskiego przed dniem 30 września 2012 r. pod warunkiem, że opis 

odmiany zawiera odpowiednio cechy charakterystyczne odmiany roślin 

sadowniczych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 albo 

wymagania określone w odpowiednich przepisach innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego, albo 

 które posiadały urzędowy opis przed skreśleniem tej odmiany z krajowego rejestru 

lub odpowiedniego rejestru innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego. 

 


