
Dział:  Nadzoru Nasiennego 
 
Sprawa:  Uzyskanie świadectwa kwalifikacji materiału szkółkarskiego 
 
 
Przedmiot sprawy: 
 
Wydawanie świadectw kwalifikacji materiału szkółkarskiego na podstawie przeprowadzonej              
oceny polowej sadowniczego materiału szkółkarskiego. 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 73 ust. 1 w związku z art. 71 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie                                   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z 2020 r. poz. 425). 
 
Wymagane dokumenty: 
 
1. Wniosek o dokonanie oceny – dla szkółek drzew owocowych, krzewów jagodowych, plantacji          

podkładek generatywnych, plantacji sadzonek truskawki, plantacji podkładek wegetatywnych, 
plantacji sadzonek malin, plantacji krzewów przeznaczonych do produkcji sadzonek. 
      

2. Załączniki do wniosku: 
- oświadczenie hodowcy, będącego zachowującym odmianę, że materiał hodowcy został     
  wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli, przyjętą dla zgłoszonej odmiany albo 
- świadectwo oceny polowej albo wypis z świadectwa lub etykietę urzędową wydaną dla tego  
  materiału albo oryginał lub kopię dokumentu zakupu materiału, 
- informację o wynikach badań laboratoryjnych, w przypadku, gdy materiał podlega ocenie  
  laboratoryjnej. 

 
Do oceny polowej zgłaszać można odmiany roślin sadowniczych:  
 
 1) chronione wyłącznym prawem do odmiany,  
 2) wpisane do krajowego rejestru,  
 3) powszechnie znane, tzn.: 
     - wpisane do odpowiedniego rejestru państwa członkowskiego innego niż RP,  
     - co do których złożono wniosek o wpis do krajowego rejestru, rejestru innego państwa  
       członkowskiego lub wniosek o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany. 
. 
Terminy składania wniosków do oceny polowej: 
 
 a/ dla mateczników porzeczek i agrestu  - do 10 marca 
 b/ dla pozostałych rodzajów materiału szkółkarskiego -  do 30 maja 

 
Terminy oceny stanu plantacji: 
 

– plantacje podkładek wegetatywnych drzew owocowych – koniec lata lub początek jesieni, 
przed zakończeniem wegetacji roślin, 

 

– plantacje podkładek generatywnych drzew owocowych – koniec lata lub początek jesieni, 
przed zakończeniem wegetacji roślin albo wiosną, a w przypadku pikówek – na początku lata. 
 

– szkółki drzewek owocowych i plantacje uszlachetnionych podkładek – koniec lata                         
lub początek jesieni, przed zakończeniem wegetacji roślin albo przed sprzedażą roślin 
utrzymywanych w pojemnikach, 



 

– sady mateczne do pozyskiwania nasion: 
a/ drzewa ziarnkowe – okres dojrzewania owoców, 
b/ drzewa pestkowe – przed zbiorem owoców, 
 

– sady mateczne do pozyskiwania zrazów – czerwiec – lipiec, bezpośrednio                                      
przed pozyskiwaniem zrazów, 
 

– plantacje mateczne i sadzonki truskawki – lato lub jesień przed kopaniem sadzonek                       
albo sprzedażą roślin utrzymywanych w pojemnikach, 
 

– plantacje mateczne porzeczki i agrestu – obowiązują dwie oceny rocznie: 
pierwsza - dla porzeczek od końca marca do końca kwitnienia porzeczek  
               - dla agrestu - maj do połowy czerwca, 
druga      - w drugiej połowie czerwca przy rozmnażaniu przez sadzonki zielne i półzdrewniałe  
               - do końca sierpnia przy innych sposobach rozmnażania, 
 

– szkółki porzeczki i agrestu – sierpień lub wrzesień. Na wniosek producenta,                                  
rośliny produkowane w pojemnikach mogą być oceniane wcześniej, 
 

– plantacje mateczne porzeczki złotej – początek jesieni, nie później niż do końca września,  
 

– plantacje mateczne i szkółki malin oraz jeżyn – czerwiec w przypadku pozyskiwania 
sadzonek zielnych, 
do połowy września - dla pozostałych mateczników, 
koniec lata - rośliny w pojemnikach, 

 

– plantacje mateczne borówki i żurawiny wielkoowocowej – obowiązują dwie oceny rocznie: 
pierwsza – maj do końca czerwca na obecność chorób wirusowych,           
druga      - w drugiej połowie czerwca przy rozmnażaniu przez sadzonki zielne i półzdrewniałe  
               - do końca sierpnia przy innych sposobach rozmnażania, 

 

– plantacje borówki i żurawiny wielkoowocowej – sierpień lub wrzesień.                                                
Na wniosek producenta, rośliny produkowane w pojemnikach mogą być oceniane wcześniej, 
 

– pozostałe gatunki (rośliny cytrusowe, Figa pospolita, Kasztan jadalny, Kumkwat, 
Leszczyna pospolita, Migdałowiec, Oliwka europejska, Orzech włoski, Pistacja właściwa, 
Poncyria) - koniec lata lub początek jesieni, przed zakończeniem wegetacji roślin,   

 
 
Jednostka organizacyjna Inspektoratu odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 
 
Dział Nadzoru Nasiennego 
 
Sposób przekazywania informacji o załatwieniu sprawy: 
 
O terminie oceny kwalifikator powiadamia producenta z wyprzedzeniem. 
Na podstawie wyników oceny wydaje się:  
 - świadectwo oceny polowej – w przypadku uznania, że  materiał spełnia wymagania  
                       w zakresie wytwarzania, jakości lub zdrowotności, 
 - informację o dyskwalifikacji, gdy materiał nie spełnia wymagań w zakresie  
                       wytwarzania, jakości lub zdrowotności. 
 
 



Tryb odwoławczy:  
 
W przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniami świadectwa oceny wydanego                   
przez kwalifikatora, może w ciągu 3 kolejnych dni roboczych licząc od daty otrzymania 
świadectwa, zwrócić się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z wnioskiem                    
o powtórne dokonanie oceny i wydanie nowego świadectwa.  
 
Inne informacje: 
 
Plantacje szkółkarskie zakłada się na gruntach lub w podłożach uznanych za wolne od organizmów 
podlegających obowiązkowi zwalczania (np. nicieni Globodera oraz grzyba Synchytrium 
endobioticum). 
Podłoża lub grunty przeznaczone do założenia plantacji materiału szkółkarskiego z rodzaju Prunus, 
Rubus i Fragaria muszą być dodatkowo uznane za wolne od nicieni z rodzajów Longidorus spp.      
i Xiphinema spp. 
 
Wniosek o dokonanie oceny składa się do wojewódzkiego inspektora  właściwego ze względu                   
na położenie plantacji. 
 
Opłata: 
 
Za ocenę polową kwalifikowanego materiału szkółkarskiego pobiera się opłatę w wysokości: 
 a/ 85,00 zł – za każdą ocenę kwalifikowanego materiału szkółkarskiego wykonaną                         
      w tym samym dniu, w jednym gospodarstwie o powierzchni do 0,50 ha, 
 b/  12,00 zł – za każde następne rozpoczęte 0,50 ha oceny, 
 c/ 127,00 zł – za każdą ocenę elitarnego materiału szkółkarskiego oraz sadów do 
      pozyskiwania zrazów i nasion wykonaną w tym samym dniu, w jednym        
      gospodarstwie o powierzchni do 0,50 ha, 
 d/  19,00 zł – za każde następne rozpoczęte 0,50 ha oceny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informację do Biuletynu Informacji Publicznej wytworzyła w dniu 16.04.2020 r. Zofia Haneczok 
E-mail: dnn-katowice@piorin.gov.pl 


