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Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego 
oraz inne informacje dotyczące oceny polowej 

 
 

 Terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego 
poszczególnych grup roślin lub gatunków: 

 
1)  do dnia 15 marca   -  dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych i 
                                      wieloletnich, 
2)  do dnia 20 maja     -  dla ziemniaków, 

            3)  do dnia 15 maja      -  dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych innych niż 
                     wymienione w pkt 1i 2, 

4) do dnia 31 sierpnia -  dla gatunków roślin uprawnych dwuletnich. 
 

 Wzory druków wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego 
uwzględniające wszystkie wymagane informacje, które powinien zawierać wniosek 
zgodnie z art. 36 ust.7 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  ( Dz. U. z 
2012 r. poz.1512z późn. zm.), znajdują się na stronie www.piorin.gov.pl/warszawa/. 

 
 Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składają (art. 36 ust.2 ustawy 

o nasiennictwie): 
                - zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba, która będzie prowadzić 

obrót materiałem siewnym - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem 
do  odmiany; 

-  prowadzący obrót - w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do  
odmiany. 

 
Należy zwracać uwagę na zgodność danych wnioskodawcy z wpisem do ewidencji 
przedsiębiorców.  
Wniosek nie może być składany przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład 
upoważnionego przedsiębiorstwa ( oddziały, punkty , zakłady , filie , itp...).  
W przypadku składania wniosku przez hodowcę danej odmiany, nie powinien to być 
zakład hodowli, ale podmiot określony jako hodowca przez COBORU. 
 

 Wnioskodawca ma obowiązek do wniosku o dokonanie oceny polowej materiału 
siewnego dołączyć dokumenty zgodnie z art. 36 ust. 8, 10, 11 ustawy o 
nasiennictwie. 

 W przypadku wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego wieloletnich 
 roślin rolniczych dokumenty o których mowa w ust. 8 , dołącza się tylko w pierwszym  
 roku oceny. 
 
 
 
 



 Przy wytwarzaniu materiału siewnego kategorii kwalifikowany powierzchnia plantacji 
nasiennych roślin rolniczych zgodnie z art. 37 pkt. 1,2,3 ustawy o nasiennictwie, nie 
może być mniejsza niż: 

  1) 2,00 ha - w przypadku materiału siewnego roślin zbożowych; 
  2) 1,00 ha - w przypadku sadzeniaków ziemniaka; 
  3) 0,50 ha -  w przypadku pozostałych gatunków roślin rolniczych. 
 

 Na wnioskach wpisywać numer pola i NIP producenta. 
 

 Producent materiału siewnego jest zobowiązany do przechowywania etykiet dot. 
partii materiału siewnego użytego do obsiania lub obsadzenia plantacji do czasu 
zakończenia oceny tego materiału / art. 99 ustawy o nasiennictwie/.  
W przypadku ich braku - dyskwalifikacja plantacji. Obciążenie wnioskodawcy 
wystawione zostanie jak za ocenę polową. 

 
 

 Wnioskodawcy, których plantacje będą oceniane przez akredytowanych 
kwalifikatorów, samodzielnie zaopatrują się w druki świadectw o uznaniu 
materiału siewnego po ocenie polowej oraz informacje o niespełnieniu wymagań 
przez materiał siewny po ocenie polowej.  
Druki muszą być zgodne z załącznikami 1,2 do rozporządzenia MRiRW z 27 listopada  
2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału 
siewnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1554). 
 

 Akredytowani kwalifikatorzy: 
 

 - odbierać mają arkusze oceny polowej osobiście tuż przed oceną polową w 
oddziale właściwym ze względu na położenie plantacji, 
oraz 

- zobowiązani są do składania Wojewódzkiemu Inspektorowi kopii świadectw  lub   
informacji w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny polowej materiału siewnego 

    / art. 81 ust.10, pkt.1 ustawy o nasiennictwie/. 
 

 Dokonanie oceny polowej podlega opłacie. 
Opłaty stanowią dochód budżetu państwa. 
 

 Plantacje wycofane wnioskodawca zgłasza do WIORiN przed rozpoczęciem oceny 
polowej w innym przypadku będą traktowane jak plantacje nieistniejące. 

  Za plantacje nieistniejące obciążenie jak za ocenę polową. 
 
 
 


