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Przedmiot sprawy:  

 

Uzyskanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym.   

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie. 

 
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. 
 

Zgłoszenia dokonuje się do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, w terminie 7 dni                        

przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym.   
 

Zgłoszenie zawiera następujące dane:  
 

a. firmę, imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę 
przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy prowadzącym przedsiębiorcą jest 

osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca 
zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są 
inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby; 

b. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji                             

i Informacji  o Działalności Gospodarczej; 
c. numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku nieposiadania tego 

numeru, numer PESEL, jeżeli zgłaszający taki numer posiada, 
d. wskazanie rodzaju wykonywanej działalności; 

e. wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym; 
f. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim 

inspektorem; 
g. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy                   

w trakcie przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora; 
h. datę i podpis przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy. 
 

Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu zgłoszenia, wpisuje przedsiębiorcę do ewidencji 
przedsiębiorców oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji, zawierające numer 

przedsiębiorcy wynikający z ewidencji.  
 

O zmianie miejsca zamieszkania albo siedziby, albo miejsca wykonywania działalności , 
przedsiębiorcy wpisani do ewidencji są obowiązani poinformować wojewódzkiego inspektora 
właściwego ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo miejsce 
wykonywania działalności, w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian.  



 
O zmianie danych w ewidencji przedsiębiorców innych niż zmiana miejsca zamieszkania,                    
albo miejsca wykonywania działalności oraz o zaprzestaniu prowadzenia obrotu materiałem 

siewnym przedsiębiorcy są obowiązani informować wojewódzkiego inspektora  właściwego               
ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności,                  
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian lub zdarzeń. 
 

Przedsiębiorca, który nie poinformuje wojewódzkiego inspektora o zmianie danych wpisanych                      
do ewidencji w w/w terminach podlega karze grzywny.  
 
Kto prowadzi obrót materiałem siewnym bez zgłoszenia 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, opłaty sankcyjnej w wysokości 2270 zł., na podstawie decyzji 
wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

prowadzącego obrót.  
 
Obowiązek zgłoszenia do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym                          
nie dotyczy:  

a. rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
prowadzącego obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych 
wytworzonym w posiadanym gospodarstwie (rolnik prowadzący obrót 
materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie  ma 

obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji rolników – co wynika z art. 86 
ustawy o nasiennictwie), 

b. podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału  siewnego roślin rolniczych                        
i warzywnych wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.  

 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 ustawy o nasiennictwie, NIEPROFESJONALNY ODBIORCA 
oznacza osobę fizyczną, która nabywa materiał siewny w celu użycia na potrzeby własne                              
i nie przeznacza tego materiału oraz wytworzonych z niego produktów na cele zarobkowe . 

 
UWAGA!  

Zgodnie z art. 40c ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych , 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany udziela się jeżeli: 
 

1. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony: 
a. przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa                   

w ustawie o nasiennictwie, lub 
b. w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji 

rolników, o której mowa w ustawie o nasiennictwie, lub  
 

2. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony: 
a. od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących 

obrót materiałem siewnym, o której mowa w ustawie o nasiennictwie , albo 
b. od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym                                

w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników,                      
o której mowa w ustawie o nasiennictwie, albo 

c. od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  

 



UWAGA!!! 

Od 14 grudnia 2019 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia 
roślin. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia                      

26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, wszystkie 

rośliny przeznaczone do sadzenia  oraz nasiona następujących gatunków roślin rolniczych                   

i warzywnych: ryż, ziemniak, lucerna siewna, cebula, por, papryka, fasola wielokwiatowa, fasola 
zwykła (szparagowa), groch siewny (odmiany roślin warzywnych), pomidor, bób, rzepak, rzepik, 

soja, słonecznik, len zwyczajny, gorczyca biała , wymagają zaopatrywania w paszport roślin. 
Więcej informacji tutaj:  
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/informacje-ogolne/  
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/faq/  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Informację do Biuletynu Informacji Publicznej wytworzyła w dniu 27.05.2021 r. Zofia Haneczok. 

Email: dnn-katowice@piorin.gov.pl 
 

http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/informacje-ogolne/
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/faq/

