Dział: Nadzoru Nasiennego
Sprawa: Tryb składania rocznej informacji o obrocie materiałem siewnym
Przedmiot sprawy:
Składanie rocznej informacji o obrocie materiałem siewnym po raz pierwszy wprowadzonym
do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 9 listopada 2012r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z 2020 r.
poz. 425)
2) Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania
informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 182,
z 2019 r. poz. 440).
Prowadzący obrót składa raz w roku pisemną informację dotyczącą materiału siewnego roślin
rolniczych i warzywnych, który po raz pierwszy wprowadził do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Powyższe obejmuje zarówno materiał siewny pochodzący z produkcji własnej lub
kontraktacji, jak i materiał siewny sprowadzony bezpośrednio z zagranicy oraz zarówno
materiał siewny poszczególnych gatunków, jak i mieszanki nasienne.
Okres sprawozdawczy: od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca roku złożenia
informacji.
Termin składania informacji: do 31 lipca każdego roku.
Gatunki roślin uprawnych objęte rocznymi informacjami dotyczącymi obrotu
materiałem siewnym:
A. ROŚLINY ZBOŻOWE
– gryka,
– jęczmień,
– kukurydza,
– mozga kanaryjska (kanar),
– owies nagi (nagoziarnisty), owies szorstki (owies owsik), owies zwyczajny,
– proso,
– pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna,
– pszenżyto,
– ryż,
– sorgo zwyczajne, sorgo sudańskie (trawa sudańska), mieszańce sorga zwyczajnego
i sudańskiego,
– żyto,
B. ROŚLINY OLEISTE I WŁÓKNISTE
– bawełna,
– gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska,
– kminek zwyczajny,
– konopie,

– krokosz barwierski (saflor barwierski),
– len zwyczajny (oleisty i włóknisty),
– mak,
– orzech ziemny,
– rzepak,
– rzepik,
– słonecznik,
– soja,
C. ROŚLINY PASTEWNE
– bobik,
– groch siewny,
– łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty,
– wyka kosmata, wyka pannońska, wyka siewna,
– esparceta siewna,
– komonica zwyczajna,
– koniczyna egipska (aleksandryjska), koniczyna biała, koniczyna łąkowa (czerwona),
koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), koniczyna perska, koniczyna białoróżowa
(szwedzka),
– kozieradka pospolita (koniczyna grecka),
– lucerna chmielowa, lucerna mieszańcowa, lucerna siewna,
– siekiernica włoska,
– festulolium,
– konietlica łąkowa,
– kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowa, kostrzewa
szczeciniasta, kostrzewa nitkowata,
– kupkówka pospolita,
– mietlica biaława, mietlica pospolita, mietlica psia, mietlica rozłogowa,
– stokłosa uniolowata, stokłosa alaskańska,
– tymotka kolankowata, tymotka łąkowa,
– wiechlina zwyczajna, wiechlina błotna, wiechlina gajowa, wiechlina łąkowa, wiechlina
roczna,
– wyczyniec łąkowy,
– życica mieszańcowa (rajgras oldenburski), życica trwała (rajgras angielski), życica
wielokwiatowa (rajgras włoski), życica wielokwiatowa westerwoldzka (rajgras
holenderski),
– rajgras wyniosły (francuski),
– rutwica wschodnia,
– cynodon palczasty,
– mozga Hardinga,
– brukiew,
– facelia błękitna,
– kapusta pastewna,
– rzodkiew oleista,
– burak cukrowy, burak pastewny,
– ziemniak,
D. ROŚLINY WARZYWNE
– bób,
– brokuł,
– burak ćwikłowy, burak liściowy,
– cebula, cebula siedmiolatka (czosnek dęty),

– cykoria (liściowa i sałatowa),
– dynia olbrzymia, dynia zwyczajna,
– endywia (eskariola i kędzierzawa),
– fasola wielokwiatowa, fasola zwykła (karłowa i tyczna),
– groch siewny cukrowy i łuskowy,
– jarmuż,
– kalafior,
– kalarepa,
– kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska,
kapusta włoska,
– karczoch hiszpański (kard), karczoch zwyczajny,
– kawon (arbuz),
– koper włoski (fenkuł),
– kukurydza cukrowa i pękająca,
– marchew (jadalna i pastewna),
– melon,
– oberżyna,
– ogórek (sałatkowy i konserwowy),
– papryka,
– pietruszka zwyczajna,
– pomidor,
– por,
– rabarbar
– roszponka warzywna,
– rzepa,
– rzodkiew, rzodkiewka,
– sałata,
– seler (korzeniowy i naciowy),
– skorzonera (wężymord),
– szczypiorek,
– szparag,
– szpinak,
– trybuła ogrodowa.
Informacja dotycząca obrotu mieszankami materiału siewnego zawiera:
- stan początkowy masy mieszanek materiału siewnego,
- przychód masy mieszanek materiału siewnego:
a) wytworzonych przez prowadzącego obrót,
b) zakupionych przez prowadzącego obrót poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- sposób zagospodarowania masy mieszanek materiału siewnego przez:
a) wykorzystanie na cele siewne,
b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne,
- stan końcowy masy mieszanek materiału siewnego.
Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym innym niż mieszanki materiału
siewnego zawiera:
- adresy miejsc (punktów sprzedaży), w których jest prowadzony obrót materiałem siewnym,
- nazwę gatunku oraz formę gatunku (jara albo ozima),

- kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
- stan początkowy masy materiału siewnego,
- przychód masy materiału siewnego:
a) z produkcji własnej lub kontraktacji,
b) przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
c) przywiezionego z państw trzecich,
- sposób zagospodarowania masy materiału siewnego przez:
a) sprzedaż na cele siewne,
b) przeklasyfikowanie na cele niesiewne,
c) wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym,
d) wykorzystanie do sporządzania mieszanek materiału siewnego,
- stan końcowy masy materiału siewnego.
Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym przywiezionym z państw trzecich
zawiera ponadto:
- nazwę gatunku i odmiany,
- masę materiału siewnego,
- nazwę państwa, w którym materiał ten został wyprodukowany,
- nazwę państwa, w którym materiał ten został zakupiony.
Formularze:
Tabele do wykorzystania podczas sporządzania rocznej informacji o obrocie materiałem
siewnym zostały zamieszczone na niniejszej stronie BIP, w zakładce „Formularze.”
Przepisy karne:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,
kto nie składa wojewódzkiemu inspektorowi obowiązującej informacji dotyczącej obrotu
materiałem siewnym lub składa wojewódzkiemu inspektorowi nieprawdziwe informacje
dotyczące obrotu materiałem siewnym, podlega karze grzywny.

Informację do Biuletynu Informacji Publicznej wytworzyła w dniu 09.06.2020 r. Zofia Haneczok
Email: dnn-katowice@piorin.gov.pl

