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Wojew6dzki Inspektor

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp.

Wystqpienie pokontrolne

po kontroli Wojewodzkiego lnspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
przeprowadzonej w dniach 3-1.O8.2O20 r. przez pracownik6w Gt6wnego lnspektoratu Ochrony
Ro6lin i Nasiennictwa: Lidiq Wysockq - specjalistq i Aleksandra Jasi6skiego - gt6wnego specjalistq.

Temat kontroli: Prowadzenie ewidencji przedsiqbiorc6w , rolnik6w i dostawc6w materialu
siewnego.

W zwiqzku z sytuacjE epidemiologicznq w kraju, kontrola przeprowadzona zostata w spos6b
zdalny. Podstawq opisanych ponizej ustalefi stanowi dokumentacja oraz informacje przekazane
przez kontrolowanego pocztq elektronicznq, kt6re w caio(ci stanowiq zatqczniki do niniejszego
dokumentu.

Ustalenia kontroli.

Zgodnie z obowiqzujqcq procedurq w Wojew6dzkim lnspektoracie wnioski o wpis do ewidencji
przedsiqbiorc6w rolnik6w i dostawc6w oparte sq o zapisy art. 84,86 i 87 ustawy z dnia 9 listopada
2OL2r. o nasiennictwie (Dz.U. z2OL9 r. poz.568 ze zm.) Na stronie internetowej WIOR;N Gorz6w
Wlkp. w zaktadce ,,zatatwianie spraw - instrukcje postQpowania" zamieszczono procedury ubiegania
siq o wpis do poszczeg6lnych ewidencji, a w zakladce ,,formularze" udostqpnione sE wzory
wlaSciwych zgioszeri. Podmioty zgtaszajq zamiar prowadzenia dziatalno6ci zwiqzanej z obrotem
materialem siewnym do oddziatu wojew6dzkiego inspektoratu wtasciwego ze wzglQdu na miejsce
zamieszkania, albo siedzibq podmiotu lub miejsce wykonywania dzialalno6ci. Zgtoszenia w formie
pisemnej przyjmowane sq w oddziale i podlegajq rejestracji. Na ka2dym zgloszeniu umieszcza siq
pieczqi z datq wptywu. Kazde zgtoszenie jest weryfikowane, a w razie potrzeby uzupetniane pod
wzglqdem formalnym. Nastqpnie upowazniony pracownik wprowadza dane ze zgloszenia do ZSl,
kt6ry automatycznie nadaje unikalny numer rejestracyjny dla podmiotu. lnformacja o wpisaniu
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podmiotu do ZSI i o nadanym nr rejestracylnynr zosta1e wraz z kompletem dokument6w
rejestracyjnych przekazana do Dziatu Nadzoru Nasierrrrego. Po ponownej weryfikacji wpisu pod
wzglqdem formalnym i prawidlowo6ci wprowadzenia danych do systemu wydaje siq zaswiadczenie
o wpisie do odpowiedniej ewidencji. ZaSwiadczenia o wpisie do ewidencji podpisuje Wojew6dzki
lnspektor, a nastqpnie wysylane jest do zglaszajqcego pocztE za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Liczbq podmiot6w wpisanych do odpowiednich podmiot6w w kontrolowanym okresie ujqto w
poni2szejtabeli

Rodzajewidencji Stan na

1.01.2019 r.

Stan na 3L.72.2079 r. Stan na 30.06.2020 r

Ewidencja
przedsiqbiorc6w 235 238 241.
Ewidencja
rolnik6w 44 45 50
Ewidencja

dostawc6w 150 1.49 161_

Ewidencia przedsiebiorc6w:

- w 2019 r. wpisano 10 przedsiqbiorc6w , a wykre6lono 7,
- w 2020 r. wpisano 6 przedsiqbiorc6w a wykreSlono 3,

Ewidencia rolnik6w:
- w 2019 r wpisano jednego rolnika, a 2adnego nie wykreSlono,
- w 2020 wpisano 6 rolnik6w , a wykre6lono jednego
Ewidencia dostawc6w:
- w 2019 r. wpisano trzech dostawc6w, a wykre6lono 4,
- w 2O2O r. wpisano 13 dostawc6w, a wykreSlono 1.

Wszystkie wykre6lenia z poszczeg6lnych ewidencji (w kontrolowanym okresie) przeprowadzono w
oparciu o zawiadomienia o zaprzestaniu dzialalno6ci obrotu materiatem siewnym zto2one przez
podmioty. Po wprowadzeniu stosownych zmian w ZSI do zainteresowanych wysytano
zawiadomienia o wykre6leniu podmiotu z ewidencji.
Szczeg6towemu sprawdzeniu poddano losowo wybranq dokumentacjq dotyczqcq
wpisa n ia/wykre:ilenia pod m iot6w z rejestr6w:

a) przedsiqbiorca nr ewidencyjny firma w restrukturyzacji

W dniu 25.07-2019 r. do WIORIN w Gorzowie Wielkopolskim wptynqto zgloszenie prowadzenia
dziatalno6ci dotyczqce wpisu do ewidencji przedsiqbiorc6w, w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatem siewnym roilin rolniczych oraz sprzedazy hurtowej materialu siewnego ro6lin
rolniczych. Do zgtoszenia dotqczono informacjq wystawionE przez kierownika oddzialu w Nowej Soli
o dokonaniu wpisu przedsiqbiorcy do ZSI oraz pro(bq o wydanie za(wiadczenia o wpisie dla
podmiotu. Z datq 31.07.2019 Wojew6dzki lnspektor sporzqdzit zawiadomienie o wpisie
przedsiqbiorcy nr do ewidencji. Zawiadomienie zostato wystane do podmiotu oraz
oddziatu terenowego w Nowej Soli. W dniu 29.01 .2O2O r do oddziatu w Nowej Soti wptynql wniosek
o aktualizacjq wpisu do ewidencji przedsiqbiorc6w. Wniosek posiada adnotacjq, 2e zostat
sprawdzony pod wzglqdem merytorycznym i formalnym. Aktualizacja dotyczyta zmiany w nazwie
przedsiqbiorcy. Kierownik oddziaiu przestat wniosek wraz z pro6ba o wydanie zaiwiadczenia do
WIOR|N w Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 03.02.2020 zostato wystawione zajwiadczenie o
zmianie danych wpisanych do ewidencji przedsiqbiorc6w i wystane do podmiotu oraz oddzialu
terenowego w Nowej Soli. Kopie za5wiadczenia o wpisie do ewidencji przedsiqbiorc6w zostaty
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przestane do wiadomo(ci WIORiN w Koszalinie, poznaniu oraz Wrociawiu
wojew6dztw przedsiqbiorca prowadzi obr6t materiatem siewnym.

poniewa2 na terenie tych

b) przeds igbiorca nr ewidencyjny 'oraz spolka cywilna

w dniu 06.11.2019 r. do oddziatu wloRlN w Miqdzyrzeczu wplynqty oddzielne zgloszenia
prowadzenia dzialalno6ci do ewidencli przedsigbiorcdw w zakresie sprzeda2y hurtowej materiatu
siewnego roSlin rolniczych iwarzywnych oraz sprzeda2y detalicznej materiaiu siewnego ro6lin
rolniczych iwarzywnych dla profesjonalnych odbiorc6w. z oddzialu zgtoszenia przeslane zostaly do
siedziby wloRlN - data wplywu 07.77.201,9 r. z datE 08.11.2019 wo.lew6dzki tnspektor sporzqdzil
zawiadomienia o wpisie do ewidencji przedsiqbiorcow os6b fizycznych dziatajqcych w ramach sp6.tki
cywilnej. Zawiadomienia zostaty przeslane do zgtaszajEcych ( dla ka2dego wsp6inika oddzielnie) oraz
do Oddziatu w Miqdzyrzeczu w dniu 12.11.2019r.(kopia dokumentu nadania.

c) przed siqbior ca nr ewidencyjny

w dniu 31.72.2019 do delegatury w Zielonej G6rze wp.iynqlo zawiadomienie przedsiqbiorcy o
zaprzestaniu prowadzenia obrotu materiatem siewnym. w dniu 31,.12.2019 podmiot zostal
wykreSlony z ewidencji przedsiqbiorc6w. Zgloszenie zostato przekazane do WIORiN iz dniem
o2.01..2o2or. Wo.jew6dzki Inspektor podpisal za6wiadczenie o wykreleniu wnioskodawcy z
ewidencji przedsiqbiorc6w. Za(wiadczenie wyslane zostalo do wnioskodawcy ido Delegatury
WIORIN w Zielone.i G6rze.

d) dostawca nr ewidencyjny

Do delegatury wloRiN w Zielonej G6rze wplynqto w dniu 08.01.2019 r. zgloszenie prowadzenia
dzialalno(ci do ewidencji dostawc6w w zakresie obrotu materiatem szk6lkarskim oraz sadzonkami
winoro6li. Pismem z 08.01.2019 zgloszenie zostato przekazane (data wplywu do wloRiN
14.01.2019r.) i w dniu 22.o7.2o79r. p.o. wojew6dzkiego lnspektora wydal zalwiadczenie o
dokonaniu wpisu do ewidencji dostawc6w, kt6re zostalo wysiane do skladaiqcego zgloszenie.

e) dostawca nr ewidencyjny
W dniu 23.01.2020 r. do oddzialu w Gorzowie Wielkopolskim wptynqlo zgloszenie dotyczQce wpisu
do ewidencji dostawc6w. TglaszajEcy zadeklarowat w zalqczniku B zamiar wytwarzania i obrotu
wlasnym materialem siewnym tj. materialem rozmno2eniowym lub nasadzeniowym roslin
warzywnych iozdobnych, oraz materialem szk6tkarskim. Po stwierdzeniu zgodno(ci z oryginaiem
zgtoszenie przekazano w tym samym dniu do WloRiN. wojew6dzki tnspektoi w dniu 24.01.2020 r.
wydai za5wiadczenie o wpisie do ewidencji. Zostaro ono w tym samym dniu wystane do
zglaszajqcego oraz do Oddzialu w Gorzowie Wielkopolskim.

f) dostawca nr ewidencyjny

w dniu 24.1,2.2019 r. do delegatury wroRrN w Zielonej G6rze wpiynqto zgloszenie dotyczace wpisu
do ewidencjl dostawc6w oraz do ewidencji przedsiqbiorc6w. Zglaszajqcy iadeklarowal w zalqczniku
B zamiar obrotu materiarem rozmno2eniowym lub nasadzeniowym ro:irin warzywnych, oraz obr6t
materialem siewnym ro6lin rolniczych iwarzywnych w zakresie sprzeda2y hurtowej zakupionego
materiatu siewnego ro6lin rolniczych i warzywnych , a tak2e sprzeda2y detalicznej zakupionego
materiaiu siewnego dla nieprofesjona lnych odbiorc6w. po sprawdzeniu zgtoszenia pod wzglqdem
meMorycznym i formalnym przez kierownika delegatury wpisano z dniem 3r.l2.2ol9r. podmiot do
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ewidencli dostawcdw iprzedsiqbiorcow a, wniosek przt,kau;rro do wroRiN, gdzie w dniu 02.01,.2020r' p'o wojewddzkiego rnspektora wydar za.wiad.r"ri" u wpisie do obydwu ewidencri. zostaro onowys.fane w tym samym dniu do zglasiajq."Co or", d; dufegatury w Zielonej G6rze.

g) dosl awca nr ewidencyjny
W dniu 25 03 2020 r. do oddzialu wroRlN w Kro(nie odrzariskim wprynqro zgtoszenie dotyczqcewpisu do ewidencii dostawc6w. zglaszaiEcy r.a"r,trio*ur w zalqczniku B zamiar wytwarzania iobrotu wlasnym mater ialem srewnym, oraz obrol zal.mate'alu rozmno2eniowego rub nasadzen 

"*"* r",ir'xlo""l-*ffit;l;ff.:"TJI;":#fi:;wzgrqdem merytorycznym. i formarnym pri., ri"ro*nita oddziaiu, w dniu 26.03.2020 t.Wojewddzki rnspektor wydar za(wiadcz""i" 
" 

*pii" i" ewidencji dostawc.w iortrro ono wysranew tym samym dniu do zgiaszajqcego oraz do od;.;i, K;ojnie odrzariskim.

h) dostawca nr ewidencyjny

Jfli:"'#';::,:'ffi T*;1:,-;ffi:",;'in:ijvnqto zgroszenie dotvczqce aktuarizacii danych
nqarru p,ow.J.r;;;jJ r6wniei wskazar;r,r;;;;J",,1:li.:rJlJ:',,'; ;$::rr::*,1#:],.:imaterialem wymrenronym w zgloszeniu. zmianu 

-0", 
zwtoki zostara .#;i;;' do systemuinformacyjnego, a zgroszenie zostalo przekaz;;" 

";; 
wroRiN (data wptywu 22.03.2020r.).wojew.dzki rnspektor w dniu 22.o3.2ozor. *va.i rx*i.d.r"niu o wpisie do ewidencji dostawc6wZostalo ono wystane do zgraszaiqcego, oddziaru w swieloarinie a takze do wiadomicr oddziar6wWIORiN w Miqdzyrzeczu iNowej Soli.

i) dostawca nr ewidencyjny
z datq 2o'o3 2020 r' do WloRiN w Gorzowie Wielkopolskim zostato zio2one zawiadomienie ozaprzestaniu prowadzenia obrotu materiaiem siewnym 

. 
przez podmiot wpisany do ewidencjidostawc6w Zawiadomienie o wykrereniu zostaro wvliawrone z dniem 02.o4.2o2or.i wysrane dopodmiotu, oddzialu w Gorzowie Wielkopolskim isrl;;;.

j) donawca i przedsiqbiorca nr ewidencyjny
w dniu 2103 2019 r. do oddziaru wroRiN; Miqdry.r..ru wprynqto zawiadomienie o zaprzestaniuprowadzenia obrotu materiarem siewnym ,rr; r"ar"1 wpisany do ewidencji przedsrqbiorc6woraz dostawc6w wniosek zostat przekazanv oo wionir.r w dniu 22.03;.ioio i i wo;u*oartirnspektor wydal zawiadomienie o wy*resieniu ,' 

-"*iaun.li 
przedsiqbiorc6w i dostawc6w.Zawiadomienie zostaro wysrane do za interesowa 

^"g" ",..; 
a" oddzialu wroRiN w Miqdzyrzeczu.

kJ 
. rolnicy (mal2eristwo) o numerach ewidencyjnych

w dniu 12 05.2020r. do deregatury wroRiN w Zieronel Gdrze wprynqry zgroszenia dotyczqce wpisudo ewidencji rornikow o zamiarze wytwarzania i o;;;, wrasnym materiatem siewnym roSrinrolniczvch i warzvwnvch wnioski zostarv .r;;;".;;;; wzgrgdem merytorycznym i formarnymprzez kierownika deregatury. Z dniem zo os.zozor. *"niorti pr.ut ..ano do WloRiN w corzowieWielkopolskim, gdzie 22.O5.2020 r. wydano r.<*lJlr.
Za(w,adczenia wfsrano oJJ.i"rni" do podmiot6w ;;;;;:ilrlHtff*i1r:i"./r"liltl,l.
sprawa przekazana w dniu L2-05,020,. prre, wroniN * warszawie dotyczqca aktuarizacji adresumiejsca zamieszkania podmiot6w (zmiana na innu *o;"*iOrt*o1.

l) rolnicy (mal2erlstwo) nr ewidencyjne
w dniu rg 05'2020 r' do oddzialu terlnowego w Strzercach Krajerlskich wprynqty zgtoszenia o wpisdo ewidencji rornik6w ( potwierdzenie *prvr^ irorr*lzenie pod wzgrqdem merytorycznym i



formalnym przez pracownika na formularzu), gdzie w zalqczniku B zgtaszajqcy zadeklarowali
wytwarzanie i obr6t wlasnym materiatem siewnym ro(lin rolniczych i warzywnych w zakresie ro6lin
zbo2owych, oleistych i wtoknistych, pastewnych oraz innych gatunk6w. 20.05.2O2O roku wnioski
przekazano do WIORiN w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie 20.O5.2O2Or. i 22.O5.2O20 r. p.o.
Wojewodzkiego lnspektora wydal oddzielnie za(wiadczenia o wpisie do ewidencji rolnik6w.
Za(wiadczenia zostaly wyslane do zgtaszajqcych oraz do oddzialu terenowego w Strzelcach
Kraledskich.

l) rolnik nr ewidencyjny
w dniu 28.08.2019 r. do oddzialu terenowego w Lubsku wplynqt wniosek o aktualizacjQ dotyczqcq
wpisu do ewidencji rolnik6w 2 deklaracja obrotu materialem siewnym ro(lin zbo2owych, oleistych i

wl6knistych oraz strqczkowych. Potwierdzenie przyjqcia na formularzu. 29.08.2019r. zgtoszenie
zostato wyslane do WIORiN w Gorzowie Wielkopolskim. Za(wiadczenie o wpisie do ewidenc.ji
rolnik6w zostaio wydane przez p.o. Wojewodzkiego Inspektora w dniu 09-09.2019r. iwystane do
zglaszajqcego oraz do oddzialu terenowego w Lubsku.

Ocena.

Po analizie otrzymanej dokumentacji nale2y uznai, ie Wojew6dzki lnspektor prawidtowo realizuje
zadania w kontrolowanym zakresie. Wszystkie zto2one zgioszenia prowadzenia dziatalnoici obrotu
materiatem siewnym przez podmioty o dokonanie wpisu lub wykre6lenia z rejestru sq opatrzone
datq wplywu do oddzialu oraz posiadajq adnotacjq o sprawdzeniu pod wzglqdem meryorycznym i

formalnym. Rozpatrywane sq bez zbqdnej zwloki. Za(wiadczenia o wpisie do rejestru przekazywane
sa poczta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W zwiqzku z wy2ej opisanymi ustaleniami i ocenq dziatari Wojew6dzkiego lnspektora dokonanq pzez
kontroler6w odstqpujq od wydania zaleceri pokontrolnych.


