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TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Wpis do ewidencji przedsiębiorców 
 
 

Podstawa prawna 
 
 

Art. 84 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 129)  

Wymagane dokumenty Pisemne zgłoszenie (część B wniosku) o wpis do ewidencji 
przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym  
 

- Wzór wniosku zamieszczony na stronie WIORiN Bydgoszcz w zakładce FORMULARZE 

Miejsce  
składania dokumentów 

 

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

internetowej WIORiN Bydgoszcz www.piorin.gov.pl/bydgoszcz  
 

Stanowisko właściwe                              
do załatwienia sprawy 

 
 

PRACOWNIK: Upoważnieni pracownicy WIORiN Bydgoszcz  
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. Przejęcie i sprawdzenie zgłoszenia wprowadzonego do Edok 
 

2. Rejestracja przedsiębiorcy w systemie informatycznym ZSI;  
    nadanie numeru rejestracyjnego lub dopisanie roli w przypadku 
    podmiotu już wpisanego – na podstawie daty wpływu do WI 
 

3. Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedsiębiorców  
    dokonujących obrotu materiałem siewnym 
 

4. Przekazanie wnioskodawcy zaświadczenia pocztą ZPO   
    lub bezpośrednio (potwierdzenie odbioru czytelnym podpisem 
    i datą) 

Terminy 
 

1. Zgłoszenia wnioskodawca dokonuje w terminie 7 dni przed 
planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem 
siewnym 
2. Wojewódzki Inspektor wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie                     
o dokonaniu wpisu do ewidencji przedsiębiorców albo zaświadczenie                     
o zmianie wpisu w ewidencji w terminie 14 dni od dnia wpisu albo 
dokonania zmiany wpisu 

Opłaty 
 
 

Zgłoszenie do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji nie podlega opłacie skarbowej 
 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
Część II pkt 21 rubryka 4 zwolnienia pkt 9 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
2142 ze zm.) oraz w związku z § 4 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330). 
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