
Dział:   Nadzoru Nasiennego 

 

Sprawa: Przywóz materiału siewnego z państw trzecich. 
 

Przedmiot sprawy: 

 

Składanie do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa informacji                               

o materiale siewnym przywiezionym z państw trzecich. 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z 2020 r.                   

poz. 425). 

 

Zgodnie z art. 120 w/w ustawy, prowadzący obrót materiałem siewnym lub dostawca, który 

przywiózł z państw trzecich materiał siewny, informuje, w terminie 3 dni od odprawy 

celnej, wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę prowadzącego obrót lub dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót lub dostawcy –             

w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, o ilości i rodzaju przywiezionego materiału siewnego oraz przedstawia 

dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości tego materiału.  
 

Zgodnie z art. 119 w/w ustawy o nasiennictwie, z państw trzecich może być przywożony 

wyłącznie materiał siewny dopuszczony do obrotu.   

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy, materiał siewny oznacza rośliny lub ich części 

przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania 

roślin, w tym materiał siewny spełniający wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla 

danej kategorii i stanowi:  

 

a) materiał siewny roślin rolniczych obejmujący nasiona roślin rolniczych odmian 

gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości, a w przypadku 

ziemniaka – bulwy, zwane „sadzeniakami ziemniaka”, 

b) materiał siewny roślin warzywnych obejmujący nasiona roślin warzywnych 

odmian gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości,  

c) materiał szkółkarski obejmujący części roślin, w tym podkładki, zrazy, wstawki                      

i oczka, całe rośliny oraz nasiona, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin 

sadowniczych, z wyłączeniem winorośli, 

d) materiał rozmnożeniowy winorośli obejmujący sadzonki i szczepy ukorzenione, 

pędy jednoroczne i pędy niezdrewniałe, podkładki oraz zrazy, przeznaczone                    

do rozmnażania i produkcji winorośli.  

e) materiał rozmnożeniowy roślin warzywnych obejmujący części roślin                          

lub rośliny, w tym podkładki, z wyłączeniem nasion, przeznaczone                               

do rozmnażania i produkcji roślin warzywnych,  

f) materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych obejmujący nasiona, części roślin                       

lub rośliny, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin 

ozdobnych lub użytkowanych w celach ozdobnych,  

g) materiał nasadzeniowy roślin warzywnych lub ozdobnych obejmujący całe 

rośliny uzyskane z materiału rozmnożeniowego, a w przypadku roślin 



warzywnych – z materiału siewnego, przeznaczone do nasadzeń w celu produkcji 

warzyw lub roślin ozdobnych. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy, termin państwa trzecie oznacza państwa 

niebędące członkami Unii Europejskiej.              

 

Przepisy karne: 
 

Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 31 w/w ustawy, kto przywozi materiał siewny z państw trzecich 

niezgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami, podlega karze grzywny. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informację do Biuletynu Informacji Publicznej wytworzyła w dniu 14.05.2020 r. Zofia Haneczok 

Email: dnn-katowice@piorin.gov.pl 


