
 Warszawa, 10 lipca 2020 r. 

WIORiN Warszawa 

Dział Nadzoru Nasiennego 

 

 

Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego 

oraz inne informacje dotyczące oceny polowej 

 
 

1. Terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup 

roślin lub gatunków: 

 

 do dnia 15 marca – dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych i wieloletnich, 

 do dnia 20 maja – dla ziemniaków, 

 do dnia 15 maja – dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych innych niż wymienione  

w pkt 1 i 2, 

 do dnia 31 sierpnia – dla gatunków roślin uprawnych w dwuletnim cyklu rozmnażania. 

 

2. 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 2019 r. poz. 568 ze zm.), znajdują się na stronie 

http://piorin.gov.pl/mz-formularze/ 

 

3. Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składa: 

 

 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. 

 

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składa się do wojewódzkiego inspektora 

ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej. 

 

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego wieloletnich roślin rolniczych składa  

się w każdym roku oceny polowej.  

 

4. 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. 

 



5. Przy wytwarzaniu materiału siewnego kategorii kwalifikowany powierzchnia plantacji nasiennych 

roślin rolniczych zgodnie z art. 37 ustawy o nasiennictwie, nie może być mniejsza niż: 

 

  1) 2 ha – w przypadku materiału siewnego roślin zbożowych; 

  2) 1 ha – w przypadku sadzeniaków ziemniaka; 

  3) 0,5 ha – w przypadku pozostałych gatunków roślin rolniczych. 

 

6. Wnioskodawca lub producent materiału siewnego jest zobowiązany do przechowywania etykiet 

dot. partii materiału siewnego użytego do obsiania lub obsadzenia plantacji do czasu zakończenia 

oceny tego materiału zgodnie z art. 36a ustawy o nasiennictwie.  

 

W przypadku ich braku powoduje to dyskwalifikację plantacji nasiennej oraz dokonanie obciążenia  

za wykonanie oceny.  

 

7. Oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych mogą dokonywać: 

 

 urzędowi kwalifikatorzy, będącymi pracownikami wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin  

i nasiennictwa, 

 akredytowanie kwalifikatorzy, będącymi osobami fizycznymi które uzyskały akredytację 

wojewódzkiego inspektora oraz podlegają jego kontroli,  

 

8. Dokonanie oceny polowej podlega opłacie stanowiącej dochód budżetu państwa. 

 

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na wycofanie plantacji z oceny polowej (np. min. ze względu na 

słabą kondycję roślin, wyschnięcie, wymarznięcie) należy dokonać takiego zgłoszenia przed 

rozpoczęciem oceny polowej. W przeciwnym przypadku plantacje zostaną potraktowane przez 

kwalifikatorów jako nie istniejące i na podstawie tej oceny zostanie wystawiony rachunek. 

 


