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      Pan Minister 
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      Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 
 

 

 

 

Jako Prezes Związku Szkółkarzy Polskich (dalej: Związek) zwracam się do Pana w 

imieniu większości szkółkarzy w Polsce. 

 

Związek jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, do zadań którego należy 

m.in. działanie na rzecz rozwoju szkółkarstwa, popularyzowanie wiedzy o zasadach 

prowadzenia szkółek roślin oraz reprezentowanie członków wobec organów 

państwowych i samorządowych. Związek dąży także do tego, aby upowszechniać 

wśród szkółkarzy wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących prowadzenia 

szkółek roślin, w tym regulacji prawnych dotyczących obowiązków związanych z 

ochroną środowiska i odpadami.  

 

W ramach swojej działalności Związek uważa za zasadne upowszechnienie  wiedzy na 

temat obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013  r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: Ustawa o opakowaniach) oraz 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: Ustawa o odpadach). Z uwagi na 

charakterystykę działalności podmiotów prowadzących szkółki roślin, szczególnie 

istotne są następujące zagadnienia:  

 

A. kwalifikowania podmiotów prowadzących szkółki roślin jako podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 10 Ustawy 

o opakowaniach i art. 49 i nast. Ustaw o odpadach (dalej: Rejestr) 

B. kwalifikowania doniczek produkcyjnych oraz etykiet jako opakowań w 

rozumieniu  Ustawy o opakowaniach.  

 

Ad A 

 

Zdaniem Związku podmioty prowadzące szkółki roślin i sprzedające rośliny 

pochodzące z tych szkółek, jako podmioty prowadzące działalność wytwórczą w 

rolnictwie, zaliczane są do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 
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r. - Prawo przedsiębiorców (dalej: Prawo przedsiębiorców) i Ustawy o opakowaniach, 

jeśli wykonywana przez nie działalność jest działalnością wykonywaną w sposób 

zarobkowy, zawodowy, zorganizowany i ciągły.  

 

Wpisowi do Rejestru podlegają podmioty prowadzące szkółki roślin, które wykonują 

działalność, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o opakowaniach.  

 

Z punktu widzenia zakresu i charakterystyki działalności szkółek roślin, spośród 

kategorii podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru najistotniejsza jest 

kategoria przedsiębiorców „wprowadzających produkty w opakowaniach” (por. art. 

8 pkt 23 i pkt 24 Ustawy o opakowaniach).  

 

Wpisowi do Rejestru jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach będzie 

podlegał podmiot prowadzący szkółkę roślin, który wykonuje działalność w zakresie 

odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia produktów w opakowaniach 

(w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o opakowaniach) po raz pierwszy na 

terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. W przypadku podmiotów 

prowadzących szkółki roślin  będą to następujące przypadki: 

• sprzedaż wyprodukowanego przez przedsiębiorcę produktu (np. rośliny) 

w opakowaniu na rzecz konsumenta (będąca wprowadzeniem do obrotu 

na terytorium kraju po raz pierwszy w celu używania), 

• sprzedaż wyprodukowanego przez przedsiębiorcę produktu (np. rośliny) 

w opakowaniu na rzecz przedsiębiorcy będącego dystrybutorem np. centrum 

ogrodnicze/supermarket/hurtownik (będąca wprowadzeniem do obrotu na 

terytorium kraju po raz pierwszy w celu dystrybucji). 

 

Jako wprowadzenie do obrotu nie powinno się natomiast traktować przypadków 

sprzedawania produktów w opakowaniach nabytych od innego przedsiębiorcy, 

albowiem nie będzie to wprowadzaniem do obrotu po raz pierwszy.  

 

W ocenie Związku przykładem takiej działalności będzie wprowadzanie do obrotu 

roślin owiniętych folią stretch, znajdujących się na paletach, podpartych tyczkami lub 

zaopatrzonych w etykiety, o ile będzie to wprowadzenie do obrotu na terytorium 

kraju po raz pierwszy, przy czym bez znaczenia będzie tutaj limit powierzchni zawarty 

w art. 8 pkt 23 lit. c) Ustawy o opakowaniach. Przepis ten dotyczy jednostek handlu 

detalicznego sprzedających produkty pakowane w tych jednostkach. Analiza tego 

przepisu wskazuje, iż dotyczy on sytuacji, w których produkty są pakowane na miejscu 

w punkcie sprzedaży np. sprzedaż cebulek roślin na sztuki, które w obecności klienta 

są pakowane do torebek foliowych lub papierowych. W przypadku, gdy 
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gospodarstwo szkółkarskie prowadzi również inne formy sprzedaży roślin, limit 

powierzchni, o którym mowa w art. 8 pkt 23 lit. c) Ustawy o opakowaniach będzie bez 

znaczenia. 

 

Stanowisko Związku w powyższej sprawie uzasadniają następujące okoliczności: 

 

Kategorie podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru określa art. 10 ust. 1 

Ustawy o opakowaniach. W naszej ocenie, z punktu widzenia zakresu regulacji 

Ustawy o opakowaniach oraz charakterystyki działalności gospodarstw szkółkarskich 

zasadnicze znaczenie ma wykładnia sformułowania „przedsiębiorca wprowadzający 

produkty w opakowaniach”.  

 

Analizując pojęcie „przedsiębiorcy” w Ustawie o opakowaniach, wskazać należy iż 

zgodnie z art. 8 pkt. 11 tej ustawy „Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy - 

rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców”. Z kolei Prawo przedsiębiorców definiuje 

przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 

wykonującą działalność gospodarczą (art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców).  

 

Na gruncie Prawa przedsiębiorców istnieją w doktrynie prawa istotne wątpliwości, co 

do statusu podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie tzn. co do 

tego, czy podmioty zajmujące się tego typu działalnością, w tym również podmioty 

prowadzące szkółki roślin, są przedsiębiorcami w rozumieniu tej ustawy. Źródłem 

tych wątpliwości jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym 

„Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 

upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa 

i rybactwa śródlądowego”.  

 

Jak widać, w cytowanym przepisie ustawodawca posłużył się określeniem: 

„Przepisów ustawy [Prawa przedsiębiorców] nie stosuje się do…”. Analogicznym 

określeniem ustawodawca posługiwał się w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  

 

W doktrynie prawa i orzecznictwie wykształciły się dwa stanowiska, które w 

odmienny sposób interpretują powyższe sformułowanie. Według pierwszego 

stanowiska, osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw 

rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i 

rybactwa śródlądowego nie jest przedsiębiorcą na gruncie Prawa przedsiębiorców 
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(poprzednio ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Natomiast według 

drugiego stanowiska, osoba wykonująca opisaną powyżej działalność jest 

przedsiębiorcą, ponieważ jej działalność stanowi działalność gospodarczą, ale nie 

stosuje się do niej postanowień Prawa przedsiębiorców (poprzednio ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej) np. obowiązku wpisu do CEIDG. 

 

Potwierdzeniem pierwszego z zaprezentowanych stanowisk jest wyrok WSA w 

Warszawie z dnia 25 maja 2016r. sygn. akt: VI SA/Wa 255/06, w którym stwierdzono 

iż „Analiza powyższych przepisów, w ocenie składu orzekającego, pozwala przyjąć, że 

ustawodawca nie uznaje za przedsiębiorców osób prowadzących wyłącznie 

działalność wytwórczą w rolnictwie w postaci upraw rolnych oraz chowu i hodowli 

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego a także 

agroturystyki. Tak więc działalność polegająca na przetwórstwie warzyw i owoców 

jest działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę”. 

 

Z kolei w następujących orzeczeniach Sądy opowiedziały się za drugim ze wskazanych 

powyżej stanowisk: 

• uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt: III CZP 108/14: 

Wyłączenie przewidziane w art. 3 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej „nie odbiera działalności rolniczej cech działalności 

gospodarczej; działalność ta pozostaje działalnością gospodarczą (art. 2 

ustawy), a jedynie nie stosuje się do niej jej dalszych unormowań”.  

• uchwała NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt: II OPS 1/07: „Przewidziane 

w art. 3 tej ustawy wyłączenie zatem nie może prowadzić do wniosku, że 

działalność wytwórcza w rolnictwie nie jest działalnością gospodarczą, o 

której mowa w art. 2 tej ustawy, lecz jedynie że działalność ta nie podlega 

reżimom tej ustawy. Sposób ujęcia przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, polegający na tym, że najpierw w art. 2 określa się, co jest 

działalnością gospodarczą, a następnie w art. 3 stanowi się, że przepisów tej 

ustawy nie stosuje się do działalności wymienionej w tym artykule, wyraźnie 

wskazuje, że działalność wytwórcza w rolnictwie (prowadzenie gospodarstwa 

rolnego) jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 tej ustawy, 

jednakże do tej działalności nie stosuje się pozostałych jej przepisów”.  

 

W doktrynie prawa zwraca się uwagę na to, że „Wykładnia systemowa wewnętrzna 

prowadzi do wniosku, że podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wykonujący 

działalność gospodarczą podlegającą wyłączeniu, jest przedsiębiorcą w rozumieniu 

Prawa przedsiębiorców, do którego jednak nie stosuje się dalszych przepisów ustawy. 

Jeśli więc definicje legalne zawarte w przepisach odrębnych stanowią, że ilekroć 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzxgm3diltqmfyc4mrugqztcmbtgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzxgm3diltqmfyc4mrugqztcmbtgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzxgm3diltqmfyc4mrugqztcmbtgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzxgm3diltqmfyc4mrugqztcmbtgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzxgm3diltqmfyc4mrugqztcmbtgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmmzxgm3diltqmfyc4mrugqztcmbtgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tcltqmfyc4nbsgm2dmmjxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tcltqmfyc4nbsgm2dmmjxga
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mowa jest o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu 

przepisów komentowanej ustawy (np. art. 3 pkt 14 UsługiHotelU), zakresem takich 

definicji objęty jest również podmiot wykonujący działalność gospodarczą, o której 

mowa w przepisie art. 6 ust. 1” (G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców [w:] G. 

Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji 

Biznesu. Komentarz. Warszawa 2019). Komentator dodatkowo zwraca uwagę na 

przebieg procesu legislacyjnego, poprzedzającego uchwalenie Prawa 

przedsiębiorców. Mianowice, „W pierwszej wersji uzasadnienia rządowego projektu 

komentowanej ustawy skierowanej do konsultacji publicznych, tj. z 10.2.2017 r., 

napisano, że konsekwencją wyłączenia powinno być "nieuznawanie rodzajów 

działalności określonych w art. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców (…) za działalność 

gospodarczą w rozumieniu tej ustawy oraz nieuznawanie podmiotów wykonujących 

te rodzaje działalności za przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo 

przedsiębiorców" (…) W toku konsultacji publicznych Naczelna Rada Adwokacka 

zwróciła uwagę, że aby osiągnąć skutek wskazany w uzasadnieniu projektu ustawy, 

we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 6 należy użyć wyrazów "Działalnością 

gospodarczą nie jest:" (…) Projektodawca nie zmienił projektowanego przepisu 

wyłączającego, lecz zmienione zostało uzasadnienie projektu ("Konsekwencją tego 

wyłączenia powinno być niestosowanie do rodzajów działalności określonych w art. 6 

(…) przepisów tej ustawy"”. 

 

Z powyższego wynika, że podmioty prowadzące szkółki roślin i sprzedające rośliny 

pochodzące z tych szkółek, jako podmioty prowadzące działalność wytwórczą w 

rolnictwie, zaliczane są do przedsiębiorców w rozumieniu Prawa przedsiębiorców i 

Ustawy o opakowaniach, jeśli wykonywana przez nie działalność jest działalnością 

wykonywaną w sposób zarobkowy, zawodowy, zorganizowany i ciągły (nie będzie 

zatem działalnością gospodarczą działalność, której efekty wykorzystywane są 

wyłącznie na potrzeby szkółkarza).  

 

Wpisowi do Rejestru nie podlegają wszyscy przedsiębiorcy, a jedynie przedsiębiorcy 

zaliczający się do kategorii wymienionych w art. 10 Ustawy o opakowaniach. Zatem 

dla ustalenia, czy podmiot prowadzący szkółkę roślin ma obowiązek uzyskania wpisu 

do Rejestru, konieczne jest ustalenie czy zalicza się on do jednego z podmiotów 

wymienionych w art. 10 Ustawy o opakowaniach.  

 

Działalność szkółek roślin polega na uprawie roślin oraz na ich wprowadzaniu do 

obrotu. Z punktu widzenia takiej działalności, spośród kategorii, o których mowa w 

art. 10 Ustawy o opakowaniach najistotniejsza jest kategoria podmiotów 

wprowadzających produkty w opakowaniach. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tcltqmfyc4nbsgm2dmmjwha
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Wobec tego wpisowi do Rejestru będzie podlegał podmiot prowadzący szkółkę roślin, 

który wykonuje działalność w zakresie odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia 

produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub 

dystrybucji. Jeśli szkółkarz wykonuje taką działalność, należy uznać że prowadzi on 

działalność podlegającą wpisowi do Rejestru.  

 

 

Ad B 

 

W ocenie Związku z załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 

października 2013 w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo 

nie uznaje się za opakowanie wynika, że:  

 

1) doniczki wykorzystywane do uprawy roślin, nie są opakowaniami (pkt 1 ppkt 

1 lit. f) załącznika do ww. rozporządzenia). Opakowaniami są jedynie doniczki 

wykorzystywane wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin. 

 

2) etykiety powiązane bezpośrednio lub dołączane do produktu należy 

traktować na równi z opakowaniami (pkt 3 ppkt 1 załącznika do ww. 

rozporządzenia), a przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu 

opakowaniowego stanowią elementy opakowań (pkt 3 ppkt 2 lit b) załącznika 

do ww. rozporządzenia). Z tym, że nie powinny być traktowane jako elementy 

opakowań przylepne etykiety naklejane na doniczki służące do uprawy roślin 

i ich sprzedaży lub transportu. Jako opakowań nie powinno się traktować 

paszportów roślin. 

 

Powyższe stanowisko Związku uzasadniają następujące okoliczności: 

 

Pkt 1 ppkt 1 lit. f) załącznika do ww. rozporządzenia brzmi następująco:  

 

Wyroby stanowiące integralną część produktu oraz niezbędne do przechowywania, 

utrzymywania lub zabezpieczania produktu przez cały cykl i okres funkcjonowania:  

1) opakowania:  

f) doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie 

do uprawy roślin.  

 

Zdaniem Związku z przepisu tego jednoznacznie wynika, że doniczki wykorzystywane 

do uprawy roślin nie są opakowaniami. Norma tego przepisu  przewiduje że jako 
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opakowanie należy traktować doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do 

sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin. Należy zatem uznać, że wolą 

prawodawcy było wyłączenie spod definicji opakowania tych doniczek, które w 

jakikolwiek sposób, niezależnie od czasu są wykorzystywane do uprawy roślin 

(doniczki produkcyjne). Status opakowania mają natomiast te doniczki, które nie są 

wykorzystywane do uprawy, ale są wykorzystywane (wyłącznie) do sprzedaży i 

transportu roślin. 

 

Związek pragnie w tym miejscu wskazać, że wprowadzenie i upowszechnienie 

produkcji materiału szkółkarskiego w plastikowych pojemnikach było najważniejszym 

osiągnięciem współczesnego szkółkarstwa w skali świata. Obecnie przeważająca 

większość szkółek produkuje rośliny w pojemnikach, co pozwala oferować materiał 

szkółkarski przez cały rok. Z uwagi na wzrost roślin, w trakcie uprawy doniczki mogą 

być cyklicznie zmieniane, doniczki te wykorzystuje się ponownie. Do obrotu 

wprowadzane są rośliny w doniczkach produkcyjnych. Także rośliny uprawiane w gruncie, 

wykopywane i sadzone do doniczek, zanim trafią do sprzedaży muszą w nich być uprawiane 

do momentu regeneracji i wytworzenie prawidłowego systemu korzeniowego. Zgodnie z 

„Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”, rekomendowanymi do 

stosowania m.in. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (wyd. III poprawione i uzupełnione, Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 

2018) roślina sadzona do pojemnika musi rosnąć przynajmniej przez 1 rok, nim trafi do 

sprzedaży: „Rośliny w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 

uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Korzenie muszą 

być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły 

korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane). W związku z tym każda 

doniczka, w której gospodarstwo szkółkarskie wprowadza roślinę do obrotu, przez 

pewien czas służy do uprawy rośliny (na ostatnim etapie poprzedzającym 

wprowadzenie rośliny do obrotu). Związkowi nie są znane doniczki, które byłyby 

wykorzystywane w szkółkarstwie wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie 

byłyby wykorzystywane na jakimkolwiek etapie produkcji do uprawy roślin (nie mylić 

z osłonkami transportowymi, szczególnie popularnymi w imporcie z Holandii). 

 

Związek ma świadomość tego, iż w piśmie Pani Małgorzaty Szymborskiej – Dyrektora 

Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska z dnia 28 listopada 

2014 r. wskazano, że „w opinii Departamentu Gospodarki Odpadami doniczki, w 

których uprawia się rośliny w celu ich dalszej sprzedaży użytkownikom należy uznać 

za opakowanie, gdyż doniczki te nie służą jedynie do uprawy roślin, a uprawa w nich 

ma na celu przygotowanie roślin do sprzedaży dalszym odbiorcom. Ponadto, doniczka 

taka nie służy roślinie przez cały jej cykl życia, a jedynie w początkowej fazie życia, 

gdyż po sprzedaży dalszemu odbiorcy roślina ta może zostać przesadzona do gruntu 
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bądź donicy stałej, lub może pozostać w pierwotnej donicy, w której została sprzedana 

jedynie do pewnego momentu w cyklu jej życia ze względu na przyrost i konieczność 

stworzenia warunków dalszego rozwoju rośliny”.  

 

W ocenie Związku taka wykładnia pozostaje w oczywistej sprzeczności z normą 

cytowanego powyżej rozporządzenia. Jak już zostało wskazane, rozporządzenie 

przewiduje, że opakowaniami są takie doniczki, które są wykorzystywane wyłącznie 

do sprzedaży i transportu, a nie są wykorzystywane do uprawy roślin. Z takiego 

brzmienia rozporządzenia wynika, iż doniczka, która służy wszystkim powyższym 

celom, tzn. zarówno uprawie, jak i sprzedaży i transportowi rośliny nie stanowi 

opakowania (wykorzystywanie doniczki do uprawy wyklucza przypisanie jej statusu 

opakowania).  

Związek ze zdziwieniem zapoznał się z tym stanowiskiem ale być może wynika ono z 

braku znajomości aktualnych, nowoczesnych technologii produkcji roślin, które 

wynikają z oczekiwań rynku. 

 

Z kolei jeśli chodzi o etykiety, przytoczyć należy następujące fragmenty ww. 

rozporządzenia: 

 

Wyroby, części składowe opakowań oraz złączone z opakowaniem elementy 

pomocnicze, spełniające funkcje opakowań:  

1) opakowania - etykiety powiązane bezpośrednio lub dołączone do produktu (pkt 

3 ppkt 1) 

 

Wyroby, części składowe opakowań oraz złączone z opakowaniem elementy 

pomocnicze, spełniające funkcje opakowań:  

2) elementy opakowań:  

b) przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu opakowaniowego (pkt 3 ppkt 2 

lit b). 

 

Z powyższych przepisów wynika, że rozporządzenie na równi z opakowaniami 

traktuje etykiety powiązane bezpośrednio lub dołączane do produktu (pkt 3 ppkt 1), 

a przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu opakowaniowego stanowią 

elementy opakowań (pkt 3 ppkt 2 lit b) przy czym ani Ustawa o opakowaniach, ani 

rozporządzenie nie definiują pojęcia etykieta. Na gruncie języka polskiego za etykietę 

uznaje się tabliczkę, nalepkę czy kartonik zawierające informację handlową na temat 

produktu (np. cena, data ważności) i jego producencie. W związku z powyższym, w 

ocenie Związku, za etykiety powinno się uznawać np. kolorowe kartoniki zawieszane 

na sadzonkach roślin lub tabliczki wkładane do doniczek.  
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Nie powinny natomiast być traktowane jako elementy opakowań przylepne etykiety 

naklejane na doniczki służące do uprawy roślin i ich sprzedaży lub transportu. Skoro 

bowiem rozporządzenie nie uznaje za opakowania doniczek wykorzystywanych do 

uprawy roślin, to etykiety przylepiane na takie doniczki nie stanowią „przylepnych 

etykiet przyczepionych do innego wyrobu opakowaniowego”.  

 

W ocenie Związku na równi z etykietami informacyjnymi powiązanymi bezpośrednio 

lub dołączanymi do produktu nie można traktować paszportów roślin. Ustawa z dnia 

18 grudnia 2003 o ochronie roślin definiuje paszport roślin jako etykietę dołączoną 

do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, poświadczającą, że spełniają one 

wymagania zdrowotności określone w ustawie (art. 2 pkt 6). Paszport takie wydaje 

się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli zastosowana przez 

wojewódzkiego inspektora ocena organoleptyczna, badania makroskopowe, badania 

laboratoryjne lub kontrola dokumentów potwierdziły, że są one wolne od organizmów 

kwarantannowych i spełniają wymagania specjalne, wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 oraz w przepisach o nasiennictwie 

w zakresie wytwarzania i oceny oraz obrotu materiałem siewnym (art. 16 ust. 4 

ustawy o ochronie roślin). 

 

Paszport rośliny nie stanowi zatem etykiety w przedstawionym powyżej rozumieniu 

(informacja handlowa) – nawet jeśli został on sporządzony w formie etykiety. 

Paszport rośliny jest dokumentem urzędowym wydawanym w określonych 

przypadkach, potwierdzającym spełnienie odpowiednich warunków sanitarnych. 

Ustawa o ochronie roślin określa, dla jakich roślin wydaje się paszporty i w jakich 

przypadkach należy je uzyskać. Co więcej, ustawa o ochronie roślin wprowadza 

obowiązek przechowywania paszportów roślin (zgodnie z art. 16 ust. 21 ww. ustawy: 

Ostateczny nabywca roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa 

w ust. 1, zajmujący się zawodowo lub zarobkowo uprawą roślin lub wytwarzaniem 

produktów roślinnych lub przedmiotów przechowuje przez rok od dnia nabycia tych 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów paszporty roślin, w które były one 

zaopatrzone). 

 

Specyfika paszportu rośliny wskazuje na to, że jego rola jest odmienna od roli zwykłej 

etykiety zwyczajowo dołączanej do sprzedawanych produktów, która najczęściej jest 

wyrzucana przez nabywcę po zakupie rośliny i tym samym nie może on stanowić 

opakowania na gruncie Ustawy o opakowaniach.  

 

*** 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrvgqydaltqmfyc4nbqgyydcmbwha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrvgqydaltqmfyc4nbqgyydcmbwha
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Mając powyższe na uwadze, Związek zwraca się do Pana o potwierdzenie 

prawidłowości zaprezentowanego stanowiska, celem upowszechnienia go wśród 

członków Związku. Jak wskazano na wstępie niniejszego pisma, jednym z celów 

Związku jest dążenie do rozpowszechniania wśród jego członków informacji na temat 

zakresów i treści norm prawa dotyczących  funkcjonowania szkółek roślin. 

Przedstawione powyżej zagadnienia są istotne z punktu widzenia codziennej 

działalności szkółek roślin. Niemniej jednak budzą one istotne wątpliwości 

interpretacyjne. Związek pragnie, aby były one jednolicie stosowane przez członków 

Związku. 

 

Związek podkreśla, że pozostaje do Państwa dyspozycji, jeśli zaistniałaby potrzeba 

wyjaśnienia okoliczności przedstawionych w niniejszym piśmie, zwłaszcza 

dotyczących sposobu działania szkółek roślin. W przypadku pytań lub wątpliwości, 

prosimy o kontakt z Grzegorzem Falkowskim, dyrektorem wykonawczym Związku 

Szkółkarzy Polskich (nr tel. 22 4354722 wew. 114, adres e-mail: g.falkowski@zszp.pl).  

 

 

 

 

         

Prezes Zarządu Związku Szkółkarzy Polskich 

 

 

Wojciech Wróblewski 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


