OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U.2019 poz.568)

Przedsiębiorca lub rolnik, który zgłosi
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właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi
Kto może prowadzić
obrót materiałem
siewnym!!!

ochrony roślin i nasiennictwa * zamiar
prowadzenia obrotu materiałem siewnym i
uzyska numer wpisu do ewidencji
przedsiębiorców lub ewidencji rolników
prowadzących obrót materiałem siewnym
* Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
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Kto prowadzi obrót materiałem siewnym bez zgłoszenia

2
Skutki finansowe prowadzenia
obrotu materiałem siewnym
niespełniającym wymagań
(art. 104 ustawy o nasiennictwie)

właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi zamiaru
prowadzenia obrotu materiałem siewnym jest

obowiązany do wniesienia na rachunek wojewódzkiego
inspektoratu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę prowadzącego obrót albo

dostawcy, opłaty sankcyjnej w wysokości 2270 zł, na
Kto nie zgłosi właściwemu
wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony roślin i nasiennictwa
zamiaru prowadzenia obrotu
materiałem siewnym

podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
prowadzącego obrót albo dostawcy
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Kto prowadzi obrót materiałem siewnym niezgodnie z
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warunkami określonymi w art. 104 ust. 1–7, jest obowiązany do

wycofania go z obrotu na własny koszt oraz do wniesienia na
Skutki finansowe prowadzenia
obrotu materiałem siewnym
niespełniającym wymagań
(art. 104 ustawy o nasiennictwie)

rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót

albo dostawcy, albo miejsce wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania
prowadzącego obrót albo dostawcy – w przypadku gdy

prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, materiałem siewnym, opłaty sankcyjnej
stanowiącej 200% kwoty należnej za sprzedany lub dostarczony

materiał siewny.
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Podmioty prowadzące obrót

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca
wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar prowadzenia
obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi *
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy - w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedsiębiorców albo
zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji, zawierające numer
przedsiębiorcy wynikający z ewidencji przedsiębiorców, datę wpisu albo
zmiany wpisu, w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wpisu albo
dokonania zmiany wpisu.

* Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
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Podmioty prowadzące obrót

Obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym
lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych
oraz sadzonkami winorośli
może prowadzić dostawca, w tym dostawca wytwarzający taki
materiał, jeżeli zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem
siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce
zamieszkania dostawcy - w przypadku gdy dostawcą jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji dostawców albo
zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji, zawierające numer dostawcy
wynikający z ewidencji dostawców, datę wpisu albo zmiany wpisu, w
terminie 14 dni od dnia odpowiednio wpisu albo dokonania zmiany wpisu.
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Do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem
siewnym nie stosuje się do:
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Podmioty wyłączone z
obowiązku uzyskania wpisu do
ewidencji przedsiębiorców

1. Rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
prowadzącego obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
wytworzonym w posiadanym gospodarstwie;
2. Podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału siewnego roślin rolniczych i
warzywnych wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.
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Wpis do ewidencji rolników
prowadzących obrót materiałem
siewnym

Rolnik, jako podmiot wyłączony z obowiązku uzyskania wpisu do
ewidencji przedsiębiorców ( art.85, ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o
nasiennictwie) , może prowadzić obrót materiałem siewnym roślin
rolniczych i warzywnych, jeżeli zgłosi zamiar prowadzenia obrotu
tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji rolników albo
zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji, zawierające numer rolnika
wynikający z ewidencji rolników, datę wpisu albo zmiany wpisu, w terminie
14 dni od dnia odpowiednio wpisu albo dokonania zmiany wpisu.
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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:

Materiał siewny











Materiał siewny roślin rolniczych obejmujący nasiona roślin rolniczych odmian gatunków objętych przepisami
dotyczącymi wytwarzania i jakości, a w przypadku ziemniaka – bulwy, zwane dalej „sadzeniakami ziemniaka”,
Materiał siewny roślin warzywnych obejmujący nasiona roślin warzywnych odmian gatunków objętych przepisami
dotyczącymi wytwarzania i jakości,
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,
Materiał rozmnożeniowy roślin warzywnych obejmujący części roślin lub rośliny, w tym podkładki, z wyłączeniem
nasion, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin warzywnych,
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,
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,
Materiał rozmnożeniowy winorośli obejmujący sadzonki i szczepy ukorzenione, pędy jednoroczne i pędy
niezdrewniałe, podkładki oraz zrazy, przeznaczone do rozmnażania i produkcji winorośli;
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Materiał siewny, szkółkarski,
rozmnożeniowy, materiał
nasadzeniowy i sadzonki
winorośli

Dopuszczenie do obrotu
(art. 104 ustawy o nasiennictwie)

1. Materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany, kategorii standard i kategorii handlowy odmian roślin
rolniczych i warzywnych wpisanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczpospolita Polska
państw członkowskich lub wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa stowarzyszonego;
2. Materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard odmian roślin rolniczych i warzywnych
skreślonych z krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich lub
wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa stowarzyszonego;
3. Materiał szkółkarski kategorii elitarny, materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC odmian
roślin chronionych wyłącznym prawem do odmiany, wpisanych do krajowego rejestru, lub odmian powszechnie znanych;
4. Sadzonki winorośli;
5. Materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard winorośli;

6. Sadzonki winorośli dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji Komisji 2010/680/UE z dnia 9 listopada 2010 r.
zwalniającej Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę,
Niderlandy, Polskę, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektórych
gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i
2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem
do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem
siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2010, str. 57);
7. Materiał szkółkarski kategorii elitarny, materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany i materiał szkółkarski CAC
podkładek nienależących do odmiany;
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Materiał siewny, szkółkarski,
rozmnożeniowy, materiał
nasadzeniowy i sadzonki
winorośli

Dopuszczenie do obrotu
(art. 104 ustawy o nasiennictwie)
cd.

9. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin warzywnych uzyskany z materiału siewnego kategorii elitarny,
kategorii kwalifikowany lub kategorii standard odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu, lub
rejestru państwa stowarzyszonego albo skreślonych z krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu, lub rejestru państwa
stowarzyszonego;
10. Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin ozdobnych oraz odmian roślin:
a) tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) chronionych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, lub
c) wpisanych do odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich albo państw trzecich,
lub
d) znajdujących się na liście odmian prowadzonej przez dostawcę;
11. Mieszankę uznaną za materiał siewny;
12. Materiał szkółkarski sprowadzany z państw trzecich, który spełnia wymagania określone co najmniej dla materiału
szkółkarskiego CAC;

13. Materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian roślin rolniczych posiadający jedynie świadectwo
oceny polowej (niezakwalifikowany ostatecznie), pod warunkiem doprowadzenia go przez nabywcę do stanu
odpowiadającego wymaganiom w zakresie jakości i uzyskania świadectwa oceny laboratoryjnej lub świadectwa oceny
cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka, przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy na cele siewne;
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Materiał siewny, szkółkarski,
rozmnożeniowy, materiał
nasadzeniowy i sadzonki
winorośli

Dopuszczenie do obrotu
(art. 104 ustawy o nasiennictwie)
cd.

14. Materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian roślin rolniczych, w odniesieniu do którego nie
została zakończona ocena laboratoryjna w zakresie zdolności kiełkowania, pod warunkiem uzupełnienia wyniku
kiełkowania przed sprzedażą materiału siewnego ostatecznemu odbiorcy na cele siewne;
15. Materiał siewny odmian wpisanych do wspólnotowego katalogu lub krajowego rejestru, wytworzony w państwie
trzecim, w którym obowiązuje system oceny równoważny z systemem obowiązującym w Unii Europejskiej;
16. Materiał siewny spełniający wymagania dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany roślin rolniczych i kategorii
standard roślin warzywnych zgłoszonych do krajowego rejestru i przyjętych do badań, z przeznaczeniem do testów lub
doświadczeń polowych;
16. Materiał siewny odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych;

17. Materiał siewny odmian amatorskich;
19. Mieszanki dla ochrony środowiska;
20. Materiał siewny wytworzony w ramach tymczasowego eksperymentu;
21. Materiał siewny kategorii elitarny, a w przypadku koniczyny łąkowej – również materiał siewny kategorii elitarny oraz
materiał siewny kategorii kwalifikowany, który nie spełnia określonych dla danej kategorii wymagań w zakresie zdolności
kiełkowania
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Materiał siewny roślin
rolniczych i warzywnych

Przygotowanie materiału siewnego do obrotu

Materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych wprowadzany
do obrotu powinien być opakowany ( w sposób trwały i
uniemożliwiający jego otwarcie bez uszkodzenia) i zaopatrzony
w etykiety urzędowe, które m.in. zawierają informacje o
kategorii i stopniu materiału siewnego ( art.95, art. 96 ustawy o
nasiennictwie).

