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TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Świadectwo oceny polowej 
 

 

Podstawa prawna 
 
 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie  
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 129) 

Wymagane dokumenty  
1. Wniosek o przyjęcie do oceny materiału siewnego 
2. Niezbędne dokumenty w zależności od grupy roślin  
    zgodnie z art. 37 ust. 4 w/w ustawy o nasiennictwie 

Miejsce  
składania dokumentów 

 
1.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
     ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz  
2.  Oddział WIORiN właściwy ze względu na siedzibę 
     wnioskodawcy  - adresy oddziałów podane na stronie internetowej 

WIORiN Bydgoszcz www.piorin.gov.pl/bydgoszcz  
 

Stanowisko właściwe                                
do załatwienia sprawy PRACOWNIK: Urzędowi i akredytowani kwalifikatorzy  

DZIAŁ: Nadzoru Nasiennego 
ADRES: ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz 
NUMER POKOJU: Budynek A  
NUMER TELEFONU/FAX: 052 360-96-48 / 40 
E-MAIL: dnn-bydgoszcz@piorin.gov.pl   
GODZINY URZĘDOWANIA: 7.30 – 15.30 

Sposób działania 
 

1. Przyjęcie wniosku  

2. Sprawdzenie wniosku i dokumentacji 

3. Sporządzenie arkusza oceny polowej 

4. Dokonanie oceny polowej materiału siewnego 

5. Wystawienie świadectwa oceny polowej w przypadku 

    zakwalifikowania lub informacji w przypadku dyskwalifikacji  

    plantacji nasiennej 

6. Przekazanie oryginału świadectwa lub informacji wnioskodawcy 

    pocztą lub bezpośrednio 

 

http://www.piorin.gov.pl/bydgoszcz
mailto:dnn-bydgoszcz@piorin.gov.pl


Terminy  
1. Terminy zgłoszenia wniosków do oceny polowej:  

 do dnia 15 marca - w przypadku gatunków roślin uprawnych 
jednorocznych ozimych i gatunków wieloletnich 

 do dnia 20 maja – w przypadku ziemniaka 
 do dnia 15maja - w przypadku pozostałych jednorocznych 

gatunków roślin uprawnych  
 do dnia 31 sierpnia - w przypadku gatunków roślin uprawnych 

dwuletnich  
 
Terminy wykonania oceny polowej dla poszczególnych grup roślin 
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie 
oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub 
gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań 
w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 517 ze zm.)  
 

Opłaty  
Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r.              
o nasiennictwie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 129) opłacie podlega 
dokonanie oceny polowej, zgodnie z art. 117 pkt 2 w przypadku nie 
uiszczenia opłaty - nie wydaje się wyników dokonanych ocen. Stawki 
są określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                 
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału 
siewnego (Dz.U. 2017, poz. 2354) 
 

Tryb odwołania  
1. W terminie 3 dni od otrzymania świadectwa lub informacji dla 
wszystkich grup roślin, z wyjątkiem mieszańca kukurydzy.  
2.  W przypadku mieszańca kukurydzy w terminie 1 dnia od otrzymania 
świadectwa lub informacji.  
Od ustaleń zawartych w świadectwie lub informacji, które zostały 
wystawione przez akredytowanego kwalifikatora wnioskodawca może 
zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora z wnioskiem                  
o ponowne dokonanie oceny. Jeżeli zainteresowany nie zgadza się                  
z ustaleniami zawartymi w świadectwie albo informacji, które zostały 
wystawione przez wojewódzkiego inspektora, może zwrócić się                      
do Głównego Inspektora z wnioskiem o ponowne dokonanie oceny.  
Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o nasiennictwie dokonanie 
ponownej oceny podlega opłacie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


