
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ………………. 2020 r.

w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium 

circinatum Nirenberg O’Donnell2)

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 9 ustawy z dnia 13 

lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu 

się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell, zwanego dalej „agrofagiem”, w 

tym:

a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga,

b) sposób wyznaczania stref, w których powinny być stosowane środki w celu 

zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga,

c) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, przemieszczania, przechowywania, 

nabywania lub zbywania określonych roślin, produktów roślinnych lub innych 

przedmiotów;

2) wymogi szczególne, ze wskazaniem wymogów, które powinny być zawarte w 

fitosanitarnym świadectwie eksportowym lub fitosanitarnym świadectwie 

reeksportowym, jeżeli określone rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty są 

wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przemieszczane na tym terytorium;

3) rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, które są zaopatrywane w:

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 
(UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiającej środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i 
rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell (dawniej Gibberella 
circinata) oraz uchylającej decyzję 2007/433/WE (Dz. Urz. UE L 313 z 4.12.2019, str. 94).



a) paszport roślin i powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub przemieszczaniem na tym terytorium zostać poddane kontroli 

zdrowotności w miejscu produkcji albo w miejscu ich wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,

b) fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe i 

powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać 

poddane kontroli zdrowotności w państwach trzecich, z których pochodzą lub są 

wysyłane;

4) szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej określonych 

roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów.

§ 2. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim 

inspektorem”, przeprowadzając kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz 

uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 

2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317, z 23.11.2016, str. 4, z późn. 

zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/2031”, w celu sprawdzenia występowania 

agrofaga, przeprowadza je zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 decyzji wykonawczej 

Komisji (UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiającej środki zapobiegające 

wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium circinatum 

Nirenberg O’Donnell (dawniej Gibberella circinata) oraz uchylającej decyzję 2007/433/WE 

(Dz. Urz. UE L 313, str. 94), zwanej dalej „decyzją 2019/2031”.

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia występowania agrofaga, wojewódzki inspektor:

1) ustanawiając obszar wyznaczony, składający się ze strefy porażenia i strefy buforowej, 

w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się agrofaga, stosuje postanowienia art. 4 ust. 2–6 decyzji 2019/2032;

2) wprowadzając środki fitosanitarne, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia 

2016/2031, stosuje postanowienia art. 4 ust. 7 lit. a–c i art. 5 decyzji 2019/2032.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1 i Dz. Urz. 
UE L 91 z 29.03.2019, str. 77.



§ 4. 1. Rośliny należące do rodzaju Pinus L. i gatunku Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 

Franco, zwanych dalej „roślinami podatnymi”, przeznaczone do sadzenia, pochodzące z 

państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą być przemieszczane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin potwierdzający 

spełnienie jednego z wymogów określonych w art. 6 ust. 1 akapit drugi decyzji 2019/2032.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do roślin podatnych przeznaczonych do sadzenia, jeżeli 

te rośliny podatne:

1) są przeznaczone dla użytkowników ostatecznych wykorzystujących je na własne, 

niezarobkowe potrzeby;

2) nie pochodzą z obszaru wyznaczonego.

3. Rośliny podatne, inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia, mogą być 

przemieszczane ze strefy porażenia obszaru wyznaczonego do strefy buforowej obszaru 

wyznaczonego oraz poza obszar wyznaczony, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin 

potwierdzający spełnienie jednego z wymogów określonych w art. 6 ust. 2 akapit drugi 

decyzji 2019/2032.

§ 5. 1. Drewno roślin podatnych, inne niż drewno w postaci opakowań drewnianych, 

drewno roślin iglastych w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków 

uzyskanych w całości lub w części z tych roślin oraz odseparowana kora uzyskana w całości 

lub w części z roślin iglastych, mogą być przemieszczane ze strefy porażenia obszaru 

wyznaczonego do strefy buforowej obszaru wyznaczonego oraz poza obszar wyznaczony, 

jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin potwierdzający spełnienie wymogów 

określonych w art. 7 ust. 1 akapit drugi decyzji 2019/2032.

2. Drewno, o którym mowa w ust. 1, może być przemieszczane poza obszar 

wyznaczony w celu poddania go zabiegowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi 

decyzji 2019/2032, jeżeli spełnione są wymogi określone w art. 7 ust. 2 decyzji 2019/2032.

§ 6. Opakowania drewniane wykonane z roślin iglastych mogą być przemieszczane ze 

strefy porażenia obszaru wyznaczonego do strefy buforowej obszaru wyznaczonego oraz 

poza obszar wyznaczony, jeżeli spełniają wymogi określone w art. 8 decyzji 2019/2032.

§ 7. Rośliny podatne pochodzące z państw trzecich mogą być wprowadzane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli zostały 

zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne oraz spełniają jeden z wymogów określonych w art. 

9 decyzji 2019/2032.



§ 8. Drewno roślin podatnych inne niż drewno w postaci:

1) wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w 

części z roślin podatnych,

2) odseparowanej kory uzyskanej w całości lub w części z roślin podatnych,

3) opakowań drewnianych

– pochodzące z nieeuropejskich państw trzecich, może być wprowadzane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli zostało zaopatrzone 

w świadectwo fitosanitarne oraz spełnia jeden z wymogów określonych w art. 10 ust. 2 

decyzji 2019/2032.

§ 9. Drewno roślin iglastych w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub 

ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin oraz odseparowana kora uzyskana w 

całości lub w części z roślin iglastych, pochodzące z nieeuropejskich państw trzecich, mogą 

być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to 

terytorium, jeżeli zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne oraz spełniają jeden z 

wymogów określonych w art. 10 ust. 4 decyzji 2019/2032.

§ 10. Wojewódzki inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną roślin 

podatnych, drewna roślin podatnych innego niż drewno w postaci opakowań drewnianych 

oraz drewna roślin iglastych w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub 

ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, pochodzących z nieeuropejskich 

państw trzecich, w których stwierdzono występowanie agrofaga, zgodnie z wymogami 

określonymi w art. 11 decyzji 2019/2032.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O´Donnell (Dz. U. poz. 1715), które 
zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 
424 i 695) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.



U Z A S A D N I E N I E

Projektowane rozporządzenie realizuje postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 

(UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiającej środki zapobiegające 

wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium circinatum 

Nirenberg O’Donnell (dawniej Gibberella circinata) oraz uchylającej decyzję 2007/433/WE 

(Dz. Urz. UE L 313 z 4.12.2019, str. 94) zwanej dalej decyzją 2019/2032. Projektowane 

rozporządzenie dotyczy drzew rodzaju Pinus L. i gatunku Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 

Franco.

Agrofag Fusarium circinatum atakuje przede wszystkim rośliny drzew iglastych. W 

Polsce, jak dotąd agrofaga nie stwierdzono, jednak w 2018 r. odnotowano go po raz pierwszy 

na terytorium Niemiec oraz Włoch.

Na podstawie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Fusarium circinatum 

sporządzonej przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oceniono 

prawdopodobieństwo wniknięcia na teren Rzeczypospolitej Polskiej jako niskie, natomiast 

prawdopodobieństwo zasiedlenia jako średnie.

Agrofag poraża gatunki rodzaju Pinus oraz daglezję zieloną Pseudotsuga menziesii, 

wywołując raki otaczające gałęzie, korzenie powietrzne i strzały. Infekcji często towarzyszy 

intensywne wydzielanie żywicy. Objawy chorobowe można obserwować o każdej porze roku.

Patogen może infekować w ukryty sposób nasiona sosny i powodować zgniliznę 

korzeni. Rośliny gospodarze mający największe znaczenie na obszarze Polski to: Pinus 

sylvestris, Pinus strobus, Pinus contorta oraz Pseudotsuga menziesii.

Obecnie patogen rozprzestrzenił się w obu Amerykach, Azji, Afryce i na południu 

Europy, gdzie spowodował duże spustoszenie. Najczęściej jego pierwsze ogniska na nowych 

obszarach odnotowywano w szkółkach.

Ze względu na podobieństwo warunków klimatycznych obszaru Polski i niektórych 

rejonów występowania agrofaga oraz wykrycie go w Unii Europejskiej, istnieje ryzyko 

pojawienia się Fusarium circinatum również na terenie kraju.

Najbardziej prawdopodobną drogą jego zawleczenia jest transport porażonych sadzonek, 

nasion lub drewna sosnowego z regionów naturalnego występowania agrofaga. Opóźnienie 

pojawienia się można osiągnąć przez kontrole importowanych sadzonek i drewna z obszarów 

zajętych przez patogena.



Agrofag Fusarium circinatum został wymieniony jako organizm szkodliwy, którego 

wprowadzanie jest zakazane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(organizm kwarantannowy). Został on bowiem ujęty w załączniku II Wykaz agrofagów 

kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów do rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającego jednolite warunki 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie 

środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylającego rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 

(Dz. Urz. UE L 319 z 10.12.2019, str. 1).

Tym samym, do agrofaga Fusarium circinatum maja zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 

2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) 

nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 

98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317, z 23.11.2016, str. 

4, z późn. zm.) i twym zakresie przepisy decyzji 2019/2032 nie wymagają implementacji.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4, ust. 

2 pkt 4i 5 oraz ust. 9ustawy z dnia 13lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. 

U. poz. 424 i 695).

Materia wynikająca z upoważnienia zawartego w art. 81 ust. 1 pkt 1 została 

uregulowana w § 2, art. 81 ust. 1 pkt 3została uregulowana w§ 3, art. 81 ust. 1 pkt 4 w § 4–6, 

art. 81ust. 2 pkt 4 w §7–9, art. 81 ust. 2 pkt 5 lit. a w § 4 i 5, art. 81 ust. 2 pkt 5 lit. b w § 7–9, 

a art. 81 ust. 9 w § 10  projektowanego rozporządzenia.

Przepisy projektowanego rozporządzenia wykonują postanowienia decyzji 2019/2032. 

Działania określone w art. 2 ust. 1 i 2 realizowane będą w sposób bezpośredni na mocy 

przepisów art. 14 oraz 15 rozporządzenia 2016/2031, działania określone w art. 2 ust. 3 

realizowane będą na mocy przepisów art. 10 tego rozporządzenia, a działania określone w art. 

3 realizowane będą na mocy przepisów art. 22 tego rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami art. 12 ustawy z dnia 13lutego 2020 r. o ochronie roślin przed 

agrofagami wojewódzki inspektor udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez 

wojewódzki inspektorat lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób informacje obejmujące także 

informacje wymagane na podstawie art. 2 ust. 4 decyzji 2019/2032.



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425, z późn. zm. ) zadania państwa z zakresu nadzoru nad 

zdrowiem roślin realizuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspekcję 

reprezentuje na zewnątrz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W związku z 

powyższym obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 4 decyzji 2019/2032, 

realizowany jest przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tzn. Główny 

Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie przekazywał Komisji Europejskiej i 

pozostałym państwom członkowskim informacje o zniesieniu wyznaczenia obszaru 

wyznaczonego.

Zgodnie z postanowieniami art. 12 tej decyzji państwa członkowskie powinny przyjąć 

przepisy krajowe służące realizacji jej postanowień. Mając powyższe na uwadze uzasadnione 

jest odstąpienie od zasady określonej w § 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 

lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów 

normatywnych (M. P. poz. 205).

Ze względu termin wejścia w życie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2032, nie 

jest wymagane wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu przepisów przejściowych, a 

termin 14 dni jest wystarczający na dostosowanie się do wprowadzanych regulacji. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Proponowane 

ograniczenia i obowiązki administracyjne wobec przedsiębiorców są proporcjonalne i 

uzasadnione. 

Projektowane rozporządzenie, tak jak i pozostałe przepisy dotyczące ochrony roślin, ma 

na celu ochronę terytorium kraju przed introdukcją nowych organizmów szkodliwych dla 

roślin, tym samym wejście w życie projektowanych regulacji jest korzystne dla 

przedsiębiorców, przy czym proponowane rozwiązania dotyczyć będą w takim samym 

stopniu dużych, średnich i małych przedsiębiorców. Projektowane regulacje nie pogarszają 

zatem sytuacji ekonomicznej ani konkurencyjności średnich i małych przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.



Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 

jego projekt nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia udostępnia się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia zamieszcza się w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ryzyko zawleczenia na obszar kraju i zadomowienia się agrofaga Fusarium circinatum.

Agrofag Fusarium circinatum atakuje przede wszystkim rośliny drzew iglastych. W Polsce, jak dotąd agrofaga nie 

stwierdzono, jednak w 2018 r. odnotowano go po raz pierwszy na terytorium Niemiec oraz Włoch. Agrofag został 

wymieniony jako organizm szkodliwy, którego wprowadzanie jest zakazane we wszystkich państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (agrofag kwarantannowy). Na podstawie Analizy Zagrożenia Agrofagiem 

(Ekspres PRA) dla Fusarium circinatum sporządzonej przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 

Badawczy oceniono prawdopodobieństwo wniknięcia na teren Rzeczypospolitej Polskiej jako niskie, natomiast 

prawdopodobieństwo zasiedlenia jako średnie. Rozporządzenie wprowadza rozwiązania wymagane przez Komisję 

Europejską w zakresie zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się ww. agrofaga.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Konieczność przyjęcia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell wynika z konieczności implementacji 

decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiającej środki zapobiegające 



wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell 

(dawniej Gibberella circinata) oraz uchylającej decyzję 2007/433/WE (Dz. Urz. UE L 313 z 4.12.2019, str. 94). 

Ww. decyzja wykonawcza Komisji wprowadza szereg rozwiązań w celu zapewnienia skutecznej możliwości 

zapobiegania wprowadzaniu do Unii Europejskiej i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium agrofaga Fusarium 

circinatum.

Efektem wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych w projektowanym rozporządzeniu będzie ograniczenie 

możliwości porażenia krajowych roślin przez ww. agrofaga, a tym samym ograniczenie potencjalnych strat przez 

niego powodowanych. Celu projektu nie da się osiągnąć za pomocą innych środków, ponieważ w polskim systemie 

prawnym decyzje Komisji Europejskiej wymagają wdrożenia przez krajowy akt prawny. W związku z powyższym 

rekomenduje się wdrożenie ww. decyzji.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE? 

Nie dotyczy – postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. 

ustanawiającej środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium 

circinatum Nirenberg O’Donnell (dawniej Gibberella circinata) oraz uchylającej decyzję 2007/433/WE 

obowiązują w takim samym zakresie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Państwowa Inspekcja 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa

Producenci materiału 

szkółkarskiego oraz 

importerzy wpisani do 

rejestru przedsiębiorców

1795 pracowników 

merytorycznych, 

zatrudnionych łącznie 

w strukturach 

Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa.

Ok 7000

Główny Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa

Główny Inspektorat Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa

Konieczność 

przeprowadzania kontroli 

na obecność agrofaga 

Fusarium circinatum.

O graniczenia dotyczące 

importu określonych 

roślin produktów 

roślinnych i innych 

przedmiotów, wymóg 

zaopatrzenia określonych 

roślin produktów 

roślinnych i innych 

przedmiotów w paszport 

roślin.



5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania stosownie do 

postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno-

zawodowymi hodowców roślin i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym ustawą, między innymi z: Radą 

Dialogi Społecznego w Rolnictwie, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajową Radą Izb 

Rolniczych, Business Centre Club, Federacją Konsumentów, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Izbą Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i 

Producentów Pasz, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacją Lewiatan, Konsorcjum Appolonia, 

Krajową Federacją Producentów Zbóż, Krajową Radą Spółdzielczą, Krajową Sekcją Pracowników Ochrony Roślin 

przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Krajowym Zrzeszeniem 

Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowym Sekretariatem Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność, 

Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izbą Gospodarczą, Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka 

Cukrowego, Krajowym Związkiem Plantatorów Chmielu, Krajowym Związkiem Plantatorów Tytoniu, Krajowym 

Związkiem Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego, Krajowym Związek Rewizyjnym 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowy 

Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw – Spółdzielni Osób Prawnych, Niezależnym Samorządnym 

Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Polską 

Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców, Polską Izbą Nasienną, Polską Organizacją Handlu i 

Dystrybucji, Polskim Komitetem Zielarskim, Polskim Związkiem Ogrodniczym, Polskim Związkiem Plantatorów 

Tytoniu, Polskim Związkiem Pracodawców-Usługodawców Rolnych, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, 

Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, Polskim Związkiem Producentów Ziemniaków i Nasion 

Rolniczych, Polskim Związkiem Pszczelarskim, Polskim Związkiem Zawodowym Rolników, Polskim Związkiem 

Zrzeszeń Producentów Chmielu, Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin, Polskim Stowarzyszeniem 

Pracowników Dezynsekcji, Deratyzacji i Dezynfekcji, Radą Dialogu Społecznego, Sekretariatem Rolnictwa Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem Polski Ziemniak, 

Stowarzyszeniem Polskich Szkółkarzy, Stowarzyszeniem Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin, 

Stowarzyszeniem Sadowników Polskich, Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych, Zrzeszeniem Producentów 

Nasion Ogrodniczych, Materiału Szkółkarskiego i Grzybów „SOGNAS”, Zrzeszeniem Producentów Róż, Materiału 

Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego „Końskowola”, Związkiem Pracodawców Mediów Publicznych, 

Związkiem Rzemiosła Polskiego, Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Związkiem Szkółkarzy 

Polskich, Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Związkiem Zawodowym Centrum 

Narodowe Młodych Rolników, Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, Związkiem 

Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 



„REGIONY”, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Centrum Doradztwa Rolniczego, 

Instytutem Badawczym Leśnictwa, Instytutem Dendrologii PAN, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 

Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym, 

Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, 

Instytutem Technologii Drewna, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem 

Badawczym, Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Komitetem Ochrony Roślin PAN, Państwowym 

Zakładem Higieny, Polskim Towarzystwem Entomologicznym, Polskim Towarzystwem Fitopatologicznym, Polskim 

Towarzystwem Ochrony Roślin, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Przyrodniczym w 

Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w 

Szczecinie.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Czas trwania konsultacji będzie uwzględniał zapisy art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) (który stanowi, iż organy władzy i administracji rządowej oraz organy 

samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, do odpowiednich władz statutowych 

związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni; termin ten może zostać skrócony do 

21 dni ze względu na ważny interes publiczny; skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia).

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania Nie wymaga finansowania.

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, a tym samym nie 

spowoduje zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałych jednostek sektora finansów. 

Projektowane rozporządzenie jest narzędziem służącym zabezpieczeniu terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed nowym niebezpiecznym agrofagiem. Państwowa Inspekcja 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa posiada odpowiedni sprzęt, pracowników oraz środki 

budżetowe dla realizacji przepisów projektowanego rozporządzenia. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10)

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.) rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe

0 0 0 0 0 0 0

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

W ujęciu 

niepieniężnym

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

osoby starsze i osoby 

niepełnosprawne  

Niemierzalne (dodaj/usuń)

 

 Brak istotnego wpływu.

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiająca 

środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium 

Fusarium circinatum Nirenberg O’Donnell (dawniej Gibberella circinata) oraz 

uchylająca decyzję 2007/433/WE nakłada przede wszystkim obowiązek na producentów 

roślin przeznaczonych do sadzenia poza granicami kraju. Projektowane rozporządzenie 

służy zabezpieczeniu Rzeczypospolitej Polskiej przed grzybem szkodliwym dla roślin, w 

związku z tym korzystnie wpływa na gospodarkę i przedsiębiorczość. Wprowadzenie 



ograniczeń w przemieszczaniu roślin podatnych na porażenie przez Fusarium circinatum 

leży więc w interesie krajowych podmiotów zajmujących się produkcją tych roślin oraz 

obrotem tymi roślinami, pozwoli także uniknąć istotnych wydatków z budżetu państwa 

oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane rozporządzenie wdraża 

przepisy Unii Europejskiej, w związku z powyższym § 28 ust. 2a uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów nie ma 

zastosowania.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

  zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

  nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

  sytuacja i rozwój regionalny

 inne: międzynarodowy obrót 

roślinami

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu

Projektowane rozporządzenie ma na celu ochronę środowiska oraz upraw w Unii 

Europejskiej. Obecny stan wiedzy naukowej na temat biologii Fusarium circinatum i jego 

roślin żywicielskich pozwala na sprawne postępowanie w przypadku jego wykrycia. 

Przemieszczanie roślin i produktów roślinnych, o których mowa w projekcie będzie 

wymagało spełnienia wymagań w nim zawartych.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego



Rozwiązanie problemu wskazanego w pkt 1 nastąpi w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projektowana zmiana rozporządzenia wdraża przepisy Unii Europejskiej. Ewaluacja efektów projektowanych 

rozwiązań będzie prowadzona na poziomie Unii Europejskiej, przy czym termin takiej ewaluacji nie został 

zdefiniowany.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
brak
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