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Procedura dokonywania oceny cech zewnętrznych  
sadzeniaków ziemniaka, plombowania, oznakowania (paszporty) 

 
 
1. Partia sadzeniaków ziemniaka może być zgłoszona do oceny cech zewnętrznych, jeżeli 

wnioskodawca posiada świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka. 
 
2. Razem z wnioskiem o dokonanie  oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka 

wnioskodawca składa wniosek o wydanie paszportów, plomb w oddziale właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót lub miejsce 
dokonywania   przerobu. 
 
Wniosek o wykonanie oceny cech zewnętrznych i wniosek o wydanie paszportów 
roślin, plomb dla sadzeniaków ziemniaka znajduje się na stronie 
www.piorin.gov.pl/warszawa 
 

3. Inspektor sprawdza wniosek o wydanie paszportów, plomb  pod względem formalnym, 
merytorycznym. Stawia imienną pieczątkę , czytelnie podpisuje i przesyła do WIORiN 
Warszawa  

 
Odbiór paszportów, plomb wnioskodawca uzgadnia z LON WIORiN Warszawa. 
 

4. Wnioskodawca posiadający paszporty i plomby powiadamia właściwy oddział i umawia 
się na ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka. 

 
5. Ocenie cech zewnętrznych poddaje się partie sadzeniaków ziemniaka: 

 
a/  znajdujące się w zamkniętych i zaopatrzonych w paszporty opakowaniach, 
b/ znajdujące się w opakowaniach otwartych, 
c/ nieopakowane /partie luzem/ 
 

i przeprowadza się zgodnie z metodyką określoną w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 
20 listopada 2014r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób 
materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału 
siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału  (Dz.U. z 
2014r., poz.1795). 
 

Opakowania zamknięte, zaopatrzone w  paszporty i plomby  
 

Kwalifikator ocenia partie  i jeżeli; 
 
  partia  odpowiada wymaganiom określonym w  załączniku 2 Rozp. MRiRW z 

dnia 5 listopada 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania 
wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup 
roslin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych 



wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin             
( Dz.U. z 2014r. , poz. 1651)  po zakwalifikowaniu - wystawia świadectwo oceny 
cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka , wpisuje w świadectwie nr 
paszportów.  
 

 partia nie odpowiada wymaganiom  - kwalifikator  wystawia „Informację o 
dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych. 
 
O ile partia będzie ponownie przerabiana – wnioskodawca nadaje nowy numer 
partii, zamawia paszporty, plomby (w sytuacji gdy były wcześniej wykorzystane 
do partii zdyskwalifikowanej). 

 
Opakowania otwarte, partia luzem – kwalifikator ocenia, 
 
 jeżeli partia spełnia wymagania – wnioskodawca partię pakuje, plombuje oraz 

zaopatruje w paszporty w obecności kwalifikatora. Kwalifikator wystawia 
świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka , wpisuje nr 
paszportów. 

 
 jeżeli partia nie odpowiada wymaganiom – kwalifikator wystawia  „Informację o  

dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych „. 
 
Sadzeniaki ziemniaka na tzw. samozaopatrzenie poddawane są ocenie cech 
zewnętrznych : 
 cała partia przeznaczana na samozaopatrzenie  -  na świadectwie wpisuje  ogólną 

masę i adnotację „ samozaopatrzenie ”. Partia może pozostać nie pakowana, nie 
plombowana i bez paszportów. 

 
 częściowo przeznaczona na samozaopatrzenie - na świadectwie wpisuje  ogólną 

masę, np. 10 ton i adnotację „ samozaopatrzenie, np. 3 tony „ . Na 
samozaopatrznie  nie zamawiane są paszporty i plomby.  

            Pozostałą wielkość partii wnioskodawca w obecności kwalifikatora pakuje,   
zaopatruje w paszporty , plombuje – nr paszportów wpisuje na świadectwie. 

 
Arkusz oceny cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka kwalifikator dołącza  
do  kopii świadectwa lub informacji. 

 
6. Kwalifikator jest odpowiedzialny za rozliczenie partii sadzeniaków ziemniaka przy 

ocenie cech zewnętrznych / ilość sadzeniaków ziemniaka zakwalifikowanych polowo, 
z jakiej ilości pobrano próby na cms, ilość zakwalifikowana w ocenie cech 
zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka/. 


