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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 szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 

rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus2)

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1‒4 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 szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i 

zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus, powodującej bakteriozę 

pierścieniową ziemniaka, w tym: 

1) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej bakterii; 

2) metody wykrywania i identyfikacji tej bakterii; 

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

lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej bakterii; 

4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, przemieszczania, przechowania, nabywania lub 

zbywania roślin ziemniaka. 

§ 2. 1. Kontrolę występowania bakterii Clavibacter sepedonicus przeprowadza 

wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim 

inspektorem”, na bulwach i roślinach ziemniaka znajdujących się w uprawie, w zakresach i 

terminach uwzględniających systemy produkcji roślin ziemniaka oraz biologię bakterii 

Clavibacter sepedonicus, a także wiedzę naukową w tym zakresie.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) pobieranie próbek bulw ziemniaka, w tym bulw pochodzących z przechowalni, oraz 

przeprowadzanie badań laboratoryjnych;

2) ocenę organoleptyczną bulw ziemniaka po ich przekrojeniu;

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) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. 
w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Dz. Urz. WE L 259 z 18.10.1993, str. 1, z późn. 
zm. ‒ Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 131).
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3) pobieranie próbek roślin ziemniaka oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych.

3. Badania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, wojewódzki inspektor przeprowadza z 

zastosowaniem metod diagnozowania, wykrywania i identyfikacji bakterii Clavibacter 

sepedonicus określonych w załączniku I do dyrektywy Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 

1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Dz. Urz. WE L 259 z 

18.10.1993, str. 1, z późn. zm.3) ‒ Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 

131).

§ 3. 1. Jeżeli zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych, o których mowa w § 2 ust. 

2 pkt 1 lub 3, i widoczne są objawy wskazujące na możliwość porażenia bakterią Clavibacter 

sepedonicus lub wstępne wyniki badań laboratoryjnych wskazują na możliwość porażenia tą 

bakterią, do czasu uzyskania ostatecznych wyników badań laboratoryjnych: 

1) nie przemieszcza się bulw lub roślin ziemniaka pochodzących z upraw, partii lub 

przesyłek, z których pobrano próbki do badań laboratoryjnych, chyba że przemieszczenie 

to odbywa się pod nadzorem wojewódzkiego inspektora i nie istnieje ryzyko 

rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter sepedonicus;

2) bulwy i rośliny ziemniaka, o których mowa w pkt 1, nie mogą być przeznaczone do 

sadzenia i nie mogą być w czasie zbioru, transportu lub przechowywania mieszane z 

innymi partiami bulw lub roślin ziemniaka;

3) wojewódzki inspektor: 

a) zabezpiecza i przechowuje: 

 ‒ wszystkie bulwy ziemniaka lub, jeżeli jest to możliwe, rośliny ziemniaka, które 

zostały użyte do badań laboratoryjnych, 

 ‒ ekstrakt lub inny materiał przygotowany do badań laboratoryjnych, pozostały po 

przeprowadzeniu tych badań, 

 ‒ dokumentację dotyczącą pobrania próbek i przeprowadzania badań 

laboratoryjnych, 

b) podejmuje działania mające na celu wykrycie źródła prawdopodobnego porażenia, 

c) może stosować inne niż określone w pkt 1 i 2 działania zapobiegające 

rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus, w szczególności kontrole 

przemieszczania bulw lub roślin ziemniaka w obrębie lub poza obiekty gospodarstwa 

rolnego, związanego z podejrzeniem wystąpienia tej bakterii. 

3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 182 z 04.07.2006, str. 1.
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2. Jeżeli w celu wykrycia źródła prawdopodobnego porażenia bakterią Clavibacter 

sepedonicus jest konieczne przeprowadzenie badania tożsamości odmianowej, wojewódzki 

inspektor zabezpiecza i przechowuje bulwy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, 

w sposób umożliwiający przeprowadzenie takich badań.

3. Wojewódzki inspektor może nakazać, aby przemieszczanie bulw lub roślin ziemniaka, 

z których zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych, odbywało się pod jego nadzorem, 

jeżeli te bulwy lub rośliny są spokrewnione klonalnie lub miały kontakt z bulwami lub 

roślinami ziemniaka:

1) uznanymi za porażone lub prawdopodobnie porażone lub

2) wykazującymi objawy wskazujące na możliwość porażenia bakterią Clavibacter 

sepedonicus, lub

3) dla których uzyskano wstępne wyniki badań laboratoryjnych wskazujące na możliwość 

porażenia tą bakterią.

4. Nie przemieszcza się bulw lub roślin ziemniaka, o których mowa w ust. 3, jeżeli po 

przeprowadzeniu analizy ryzyka obejmującej w szczególności:

1) biologię bakterii Clavibacter sepedonicus,

2) obecność roślin żywicielskich,

3) wykorzystywane środki transportu

‒ wojewódzki inspektor stwierdzi, że nadzór, o którym mowa w ust. 3, może nie zapobiec 

zwalczeniu lub rozprzestrzenieniu się tej bakterii. 

§ 4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostanie potwierdzone 

występowanie bakterii Clavibacter sepedonicus, przez co najmniej miesiąc od dnia 

powiadomienia o tym Komisji Europejskiej lub innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, zabezpiecza się i przechowuje:

1) bulwy i rośliny ziemniaka, ekstrakt lub inny materiał przygotowany do badań 

laboratoryjnych oraz dokumentację, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a;

2) próbkę porażonego materiału roślinnego oberżyny, zainokulowanego ekstraktem z 

porażonych bulw lub roślin ziemniaka;

3) wyizolowaną kulturę bakterii Clavibacter sepedonicus.

§ 5. W przypadku gdy występowanie bakterii Clavibacter sepedonicus zostanie 

potwierdzone w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych albo w przypadku 

otrzymania z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego 
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informacji o stwierdzeniu występowania tej bakterii, potwierdzonego w wyniku badań 

laboratoryjnych przeprowadzonych przez służbę ochrony roślin tego państwa, wojewódzki 

inspektor:

1) uznaje za porażone bulwy lub rośliny ziemniaka, partię lub przesyłkę bulw lub roślin 

ziemniaka, z której zostały pobrane próbki do badania, oraz pola i gospodarstwa rolne 

albo ich części będące wyodrębnioną jednostką produkcyjną, albo kilka gospodarstw 

będących zorganizowaną całością produkcyjną, zwane dalej „miejscem produkcji”, z 

których pochodzą bulwy lub rośliny uznane za porażone;

2) uznaje za skażone maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, przechowalnie 

lub ich części oraz wszelkie inne przedmioty, które miały kontakt z porażonymi bulwami 

lub roślinami ziemniaka, a także, jeżeli jest to możliwe, obiekty, w tym szklarnie, tunele 

foliowe;

3) ustala zasięg prawdopodobnego porażenia tą bakterią, biorąc pod uwagę w szczególności 

kontakt roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, miejsc lub obiektów z porażonymi 

bulwami lub roślinami ziemniaka, kontakt ze skażonymi maszynami, urządzeniami, 

środkami transportu, opakowaniami, przechowalniami lub ich częściami oraz kontakt ze 

skażonymi obiektami, w tym szklarniami, tunelami foliowymi, polami lub z miejscami 

produkcji, o których mowa w pkt 1, a także powiązania produkcyjne ze skażonymi 

miejscami lub przedmiotami, oraz określa prawdopodobnie porażone bulwy lub rośliny 

ziemniaka, lub miejsca produkcji;

4) ustala zasięg możliwego rozprzestrzeniania tej bakterii;

5) na podstawie stwierdzonego porażenia, skażenia oraz ustalonego zasięgu 

prawdopodobnego porażenia i zasięgu możliwego rozprzestrzenienia się bakterii 

Clavibacter sepedonicus ustanawia obszar wyznaczony, w którym podejmowane będą 

działania w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 

sepedonicus, w tym:

a)  strefę porażenia obejmującą miejsca produkcji uznane za porażone,

b) strefę buforową.

§ 6. Wojewódzki inspektor, ustalając zasięg prawdopodobnego porażenia, uwzględnia:

1) bulwy lub rośliny ziemniaka inne niż uznane za porażone znajdujące się w miejscu 

produkcji uznanym za porażone, pomimo uzyskania negatywnych wyników badań 

laboratoryjnych tych bulw lub roślin na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus;
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2) miejsca produkcji, które miały kontakt z bulwami lub roślinami ziemniaka uznanymi za 

porażone, w tym miejsca produkcji, w których wspólnie jest lub był użytkowany sprzęt 

lub urządzenia używane w produkcji;

3) bulwy lub rośliny ziemniaka produkowane w miejscach produkcji wymienionych w pkt 2 

lub znajdujące się w tych miejscach produkcji w okresie, w którym bulwy lub rośliny 

ziemniaka uznane za porażone znajdowały się w tych miejscach, pomimo uzyskania 

negatywnych wyników badań laboratoryjnych tych bulw lub roślin na obecność bakterii 

Clavibacter sepedonicus;

4) miejsca przechowywania roślin lub bulw ziemniaka pochodzących z miejsc 

wymienionych w pkt 2;

5) maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, przechowalnie lub ich części oraz 

inne przedmioty, które mogły mieć kontakt z bulwami lub roślinami ziemniaka uznanymi 

za porażone;

6) maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, przechowalnie lub ich części oraz 

inne przedmioty, które mogły mieć kontakt z bulwami lub roślinami ziemniaka uznanymi 

za prawdopodobnie porażone;

7) bulwy lub rośliny ziemniaka mające kontakt z przedmiotami, o których mowa w pkt 5, 

przed czyszczeniem i dezynfekcją tych przedmiotów, pomimo uzyskania negatywnych 

wyników badań laboratoryjnych tych bulw lub roślin na obecność bakterii Clavibacter 

sepedonicus;

8) bulwy lub rośliny ziemniaka pochodzące z tego samego rozmnożenia wegetatywnego 

(klonalnego) albo materiału wyjściowego co bulwy lub rośliny ziemniaka uznane za 

porażone, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo porażenia ze względu na pokrewieństwo 

klonalne, pomimo uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych tych bulw lub 

roślin na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus; w celu potwierdzenia 

pokrewieństwa klonalnego wojewódzki inspektor może przeprowadzić badania 

tożsamości odmianowej;

9) miejsca produkcji bulw lub roślin ziemniaka, o których mowa w pkt 8.

§ 7. Wojewódzki inspektor ustala zasięg możliwego rozprzestrzeniania się bakterii 

Clavibacter sepedonicus, uwzględniając miejsca produkcji, bez względu na wynik badań 

laboratoryjnych na obecność tej bakterii bulw lub roślin ziemniaka uprawianych w tych 

miejscach produkcji, w których:



– 6 –

1) uprawia się ziemniaki lub inne rośliny żywicielskie bakterii Clavibacter sepedonicus 

sąsiadujące z miejscami produkcji uznanymi za porażone lub znajdującymi się w zasięgu 

prawdopodobnego porażenia;

2) jest lub był wspólnie używany sprzęt lub urządzenia wykorzystywane przy produkcji lub 

są lub były sadzone ziemniaki pochodzące z tego samego źródła, w szczególności 

wyprodukowane w tym samym miejscu produkcji lub przez tego samego producenta.

§ 8. 1. W przypadku uznania bulw lub roślin ziemniaka za porażone wojewódzki inspektor 

przeprowadza badania laboratoryjne wegetatywnych (klonalnych) rozmnożeń rodów 

ziemniaka, w których wykryto porażenie, w sposób umożliwiający określenie pierwotnego 

źródła infekcji i zasięgu prawdopodobnego porażenia.

2. Jeżeli, na podstawie badań, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor określi 

pierwotne źródła infekcji i zasięg prawdopodobnego porażenia, może podjąć działania, o 

których mowa w § 5.

§ 9. Bulw lub roślin ziemniaka, uznanych za porażone, nie przeznacza się do sadzenia i 

pod nadzorem wojewódzkiego inspektora:

1) umieszcza się na składowisku odpadów, jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że nie 

istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter sepedonicus, w szczególności 

przeniknięcia jej do obszarów rolniczych, lub

2) przeznacza się do przemysłowego przetworzenia, po bezpośrednim i natychmiastowym 

dostarczeniu do zakładu przetwórczego, jeżeli zakład ten dysponuje technologią 

unieszkodliwiania resztek powstałych w czasie przemysłowego przetwarzania 

gwarantującą, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter 

sepedonicus, oraz systemem czyszczenia i dezynfekcji obejmującym co najmniej środki 

transportu, lub

3) wykorzystuje się do produkcji biogazu, jeżeli: 

a) w trakcie produkcji biogazu te bulwy lub rośliny zostaną poddane działaniu 

temperatury wynoszącej co najmniej 50°C przez co najmniej 24 godziny lub 

b) przed rozpoczęciem produkcji biogazu te bulwy lub rośliny zostaną poddane 

działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70°C przez co najmniej godzinę, lub 

4) przeznacza się do konsumpcji, po ich uprzednim ugotowaniu, lub skarmiania zwierząt, po 

ich uprzednim ugotowaniu lub uparowaniu, lub

5) spala się, lub
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6) zakopuje się na polu, na którym były one uprawiane, lub

7) bulwy te przeznacza się, po bezpośrednim dostarczeniu do zakładów zbiorowego 

żywienia, do konsumpcji w tych zakładach, jeżeli istnieje w nich możliwość 

unieszkodliwiania resztek bulw ziemniaka w sposób wykluczający ryzyko 

rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter sepedonicus, lub

8) przeznacza się do skarmiania zwierząt, na surowo lub po uprzednim zakiszeniu, pod 

warunkiem że: 

a) pochodzący od tych zwierząt obornik zostanie poddany gorącej fermentacji, w 

trakcie której zostanie osiągnięta temperatura wynosząca minimum 65°C przez co 

najmniej trzy dni, a następnie wykorzystany na gruncie, na którym przez okres co 

najmniej: 

 ‒  roku nie będą uprawiane ziemniaki, 

 ‒ dwóch lat nie będą uprawiane ziemniaki przeznaczone do sadzenia, 

b) maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, przechowalnie lub ich części 

oraz inne przedmioty, które miały kontakt z porażonymi bulwami, zostaną poddane 

czyszczeniu i dezynfekcji; 

9) unieszkodliwia się w sposób inny niż określony w pkt 1‒8, jeżeli wojewódzki inspektor 

stwierdzi, że nie stwarza to ryzyka rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter 

sepedonicus.

§ 10. 1. W przypadku wysadzenia bulw ziemniaków, które zostały uznane za porażone, 

wojewódzki inspektor:

1) uznaje za porażone: 

a) bulwy lub rośliny ziemniaka, uzyskane w wyniku uprawy porażonych bulw 

ziemniaka, 

b) pola i miejsca produkcji, gdzie były wysadzone porażone bulwy ziemniaka; 

2)  uznaje za skażone: 

a) maszyny, 

b)  urządzenia, 

c)  środki transportu, 

d)  opakowania, 

e)  przechowalnie lub ich części, 

f)  przedmioty inne niż wymienione w lit. a‒e, 

g)  obiekty, w szczególności szklarnie i tunele foliowe 
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‒ jeżeli miały kontakt z bulwami lub roślinami ziemniaka, uzyskanymi w wyniku uprawy 

porażonych bulw ziemniaka; 

3) ustala zasięg prawdopodobnego porażenia bakterią Clavibacter sepedonicus, biorąc pod 

uwagę kontakt roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, miejsc lub obiektów z 

bulwami lub roślinami ziemniaka uzyskanymi w wyniku uprawy porażonych bulw 

ziemniaka, kontakt ze skażonymi maszynami, urządzeniami, środkami transportu, 

opakowaniami, przechowalniami lub ich częściami, przedmiotami oraz kontakt ze 

skażonymi obiektami, w tym szklarniami, tunelami foliowymi, polami lub miejscami 

produkcji, o których mowa w pkt 1 lit. b, a także powiązania produkcyjne ze skażonymi 

miejscami produkcji lub przedmiotami, oraz określa prawdopodobnie porażone rośliny 

lub bulwy ziemniaka, lub miejsca produkcji;

4) ustala zasięg możliwego rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter sepedonicus;

5) ustanawia obszar wyznaczony, w którym będą podejmowane działania w celu zwalczania 

i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus, na podstawie 

stwierdzonego porażenia, skażenia oraz ustalonego zasięgu prawdopodobnego porażenia 

i zasięgu możliwego rozprzestrzenienia się tej bakterii.

2. Wojewódzki inspektor, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu zasięgu:

1) prawdopodobnego porażenia bakterią Clavibacter sepedonicus stosuje przepisy § 6;

2) możliwego rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter sepedonicus stosuje przepisy § 7.

§ 11. 1. Resztki powstające w wyniku przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 

9, unieszkodliwia się pod nadzorem wojewódzkiego inspektora w sposób gwarantujący, że nie 

istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter sepedonicus.

2. Unieszkodliwianie resztek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w przypadku:

1)  resztek stałych: 

a) umieszczanie na składowisku odpadów, jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że 

nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter sepedonicus, w 

szczególności jej przeniknięcia do obszarów rolniczych; resztki powinny być 

przewiezione bezpośrednio na składowisko odpadów w warunkach wykluczających 

ryzyko ich rozniesienia się, lub 

b) spalenie, lub 

c) unieszkodliwienie w inny sposób niż określony w lit. a i b, jeżeli wojewódzki 

inspektor stwierdzi, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter 

sepedonicus; 
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2)  resztek płynnych: 

a) poddanie filtrowaniu lub procesowi osiadania w celu usunięcia resztek stałych, które 

unieszkodliwia się w sposób określony w pkt 1, a następnie podgrzanie do 

temperatury minimum 60°C przez co najmniej 30 minut lub 

b) unieszkodliwienie w inny sposób niż określony w lit. a, jeżeli wojewódzki inspektor 

stwierdzi, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter 

sepedonicus.

§ 12. 1. Prawdopodobnie porażonych bulw lub roślin ziemniaka nie przeznacza się do 

sadzenia.

2. Bulwy i rośliny ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pod nadzorem wojewódzkiego 

inspektora, unieszkodliwia się w sposób określony w § 9 lub przeznacza się do:

1) konsumpcji po bezpośrednim dostarczeniu bulw ziemniaka do odbiorcy, bez konieczności 

przepakowywania lub przeładunku, z tym że w przypadku, gdy bulwy te zostały 

dostarczone w opakowaniach, to ich pakowanie powinno odbyć się w miejscu, w którym 

istniała możliwość unieszkodliwienia resztek tych bulw ziemniaka w sposób 

gwarantujący, że nie nastąpi rozprzestrzenianie się bakterii Clavibacter sepedonicus;

2) przemysłowego przetworzenia, bezpośrednio po dostarczeniu do zakładu przetwórczego, 

jeżeli zakład ten dysponuje technologią unieszkodliwiania resztek powstałych w czasie 

przemysłowego przetwarzania gwarantującą, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się 

bakterii Clavibacter sepedonicus, oraz systemem czyszczenia i dezynfekcji obejmującym 

co najmniej środki transportu;

3) produkcji biogazu, jeżeli: 

a) w trakcie produkcji biogazu te bulwy lub rośliny zostaną poddane działaniu 

temperatury wynoszącej co najmniej 50°C przez co najmniej 24 godziny lub 

b) przed rozpoczęciem produkcji biogazu te bulwy lub rośliny zostaną poddane 

działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70°C przez co najmniej godzinę, lub 

4) konsumpcji, po ich uprzednim ugotowaniu, lub skarmiania zwierząt, po ich uprzednim 

ugotowaniu lub uparowaniu.

3. Jeżeli w miejscach, o których mowa w ust. 2, jest planowane przechowywanie 

ziemniaków przeznaczonych do sadzenia, ziemniaki te izoluje się od prawdopodobnie 

porażonych bulw lub roślin ziemniaka lub miejsce takie wcześniej czyści się i dezynfekuje.
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4. Jeżeli istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter sepedonicus, 

prawdopodobnie porażone bulwy lub rośliny ziemniaka niszczy się pod nadzorem 

wojewódzkiego inspektora.

5. W przypadku wysadzenia bulw ziemniaków, które zostały uznane za prawdopodobnie 

porażone, wojewódzki inspektor:

1) uznaje za prawdopodobnie porażone: 

a) bulwy lub rośliny ziemniaka uzyskane w wyniku uprawy prawdopodobnie 

porażonych bulw ziemniaka, 

b) pola lub miejsca produkcji, gdzie były wysadzone prawdopodobnie porażone bulwy 

ziemniaka; 

2) ustala zasięg prawdopodobnego porażenia i możliwego rozprzestrzenienia się bakterii 

Clavibacter sepedonicus.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor:

1) przy ustalaniu zasięgu: 

a)  prawdopodobnego porażenia stosuje przepisy § 6 pkt 6, 

b)  możliwego rozprzestrzeniania stosuje przepisy § 7; 

2) na podstawie ustalonego zasięgu prawdopodobnego porażenia i zasięgu możliwego 

rozprzestrzenienia się bakterii Clavibacter sepedonicus ustanawia obszar wyznaczony, w 

którym będą podejmowane działania w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu 

się tej bakterii.

§ 13. 1. Środki transportu, maszyny, urządzenia, magazyny, przechowalnie lub ich części 

uznane za skażone lub prawdopodobnie skażone odkaża się przez oczyszczenie i dezynfekcję, 

pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się 

bakterii Clavibacter sepedonicus.

2. Opakowania oraz inne przedmioty, uznane za skażone lub prawdopodobnie skażone, 

niszczy się albo odkaża przez oczyszczenie i dezynfekcję, pod nadzorem wojewódzkiego 

inspektora, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się bakterii Clavibacter 

sepedonicus.

3. Środki transportu, maszyny, urządzenia, opakowania, magazyny, przechowalnie lub 

ich części oraz inne przedmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, po przeprowadzeniu odkażania 

nie są dłużej uznawane za skażone lub prawdopodobnie skażone.

§ 14. 1. W strefie porażenia:
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1) na polu uznanym za porażone: 

a) przez co najmniej trzy sezony uprawowe następujące po roku, w którym stwierdzono 

porażenie: 

‒ niszczy się samosiewy ziemniaka i inne naturalnie występujące rośliny 

żywicielskie bakterii Clavibacter sepedonicus, 

‒ nie sadzi się bulw, roślin i nasion ziemniaka, naturalnie występujących roślin 

żywicielskich bakterii Clavibacter sepedonicus oraz innych roślin stwarzających 

ryzyko rozprzestrzeniania się tej bakterii, 

b) w pierwszym sezonie uprawy ziemniaka następującym po okresie, o którym mowa 

w lit. a, dopuszcza się uprawę ziemniaków z przeznaczeniem na ziemniaki inne niż 

ziemniaki do sadzenia, jeżeli przez co najmniej dwa kolejne sezony uprawowe 

poprzedzające ten sezon uprawowy stwierdzono w wyniku kontroli, że pole to jest 

wolne od samosiewów ziemniaka i innych naturalnie występujących roślin 

żywicielskich bakterii Clavibacter sepedonicus; uprawa podlega kontroli, w ramach 

której, jeżeli są uprawiane ziemniaki, wojewódzki inspektor przeprowadza badania 

laboratoryjne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 

c) w kolejnym sezonie uprawy dopuszcza się uprawę sadzeniaków ziemniaka, jeżeli 

zastosowano zmianowanie wyłączające to pole z uprawy ziemniaków przez co 

najmniej dwa kolejne sezony uprawowe; uprawa podlega kontroli, o której mowa w 

§ 2 ust. 1, albo 

2) na polu uznanym za porażone: 

a) podczas czterech sezonów uprawowych następujących po roku, w którym 

stwierdzono porażenie: 

‒ niszczy się samosiewy ziemniaka i inne naturalnie występujące rośliny 

żywicielskie bakterii Clavibacter sepedonicus, 

‒ stosuje się odłogowanie albo przeznacza się je na pastwisko, stosując częste 

niskie koszenie lub intensywny wypas, 

b) w pierwszym sezonie uprawy ziemniaka następującym po okresie, o którym mowa 

w lit. a, dopuszcza się uprawę ziemniaków, w tym ziemniaków przeznaczonych do 

sadzenia, jeżeli przez co najmniej dwa kolejne sezony uprawowe poprzedzające ten 

sezon uprawowy stwierdzono w wyniku kontroli, że pole to jest wolne od 

samosiewów ziemniaka i innych naturalnie występujących roślin żywicielskich 

bakterii Clavibacter sepedonicus; uprawa podlega kontroli, w ramach której 
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wojewódzki inspektor przeprowadza badania laboratoryjne, o których mowa w § 2 

ust. 2 pkt 1; 

3) na polach innych niż uznane za porażone: 

a) w pierwszym sezonie uprawowym następującym po roku, w którym stwierdzono 

porażenie: 

‒ nie sadzi się bulw, roślin i nasion ziemniaka oraz innych naturalnie 

występujących roślin żywicielskich bakterii Clavibacter sepedonicus albo 

‒ dopuszcza się sadzenie sadzeniaków ziemniaka z przeznaczeniem na ziemniaki 

inne niż ziemniaki do sadzenia, jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że nie 

istnieje ryzyko występowania samosiewów ziemniaka i innych naturalnie 

występujących roślin żywicielskich bakterii Clavibacter sepedonicus, 

b) w drugim sezonie uprawowym następującym po roku, w którym stwierdzono 

porażenie, w przypadku uprawy ziemniaków, w tym z przeznaczeniem na ziemniaki 

do sadzenia, dopuszcza się sadzenie wyłącznie sadzeniaków ziemniaka albo 

ziemniaków wyprodukowanych pod nadzorem wojewódzkiego inspektora w 

miejscu produkcji innym niż uznane za porażone i uznanych, w wyniku kontroli, za 

wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus, 

c) w trzecim sezonie uprawowym następującym po roku, w którym stwierdzono 

porażenie, w przypadku uprawy ziemniaków, w tym z przeznaczeniem na ziemniaki 

do sadzenia, dopuszcza się sadzenie wyłącznie sadzeniaków ziemniaka albo 

ziemniaków wyprodukowanych pod nadzorem wojewódzkiego inspektora z 

sadzeniaków ziemniaka, 

d) w każdym sezonie uprawowym, o których mowa w lit. a‒c: 

‒ niszczy się samosiewy ziemniaka i inne naturalnie występujące rośliny 

żywicielskie bakterii Clavibacter sepedonicus, 

‒ uprawa podlega kontroli, w ramach której wojewódzki inspektor przeprowadza 

badania laboratoryjne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1. 

2. W strefie porażenia pod nadzorem wojewódzkiego inspektora odkaża się przez 

oczyszczenie i dezynfekcję wszystkie urządzenia, maszyny, środki transportu i przechowalnie 

lub ich części oraz inne przedmioty w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się bakterii 

Clavibacter sepedonicus:

1) bezpośrednio po stwierdzeniu porażenia oraz

2) po pierwszym sezonie uprawowym.
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3. W strefie porażenia, w przypadku systemu produkcji umożliwiającego całkowitą 

wymianę podłoża:

1) nie sadzi się bulw, roślin i nasion ziemniaka do czasu przeprowadzenia pod nadzorem 

wojewódzkiego inspektora zabiegów mających na celu zniszczenie bakterii Clavibacter 

sepedonicus i usunięcie materiału roślinnego roślin żywicielskich bakterii Clavibacter 

sepedonicus, obejmujących co najmniej całkowitą wymianę podłoża oraz oczyszczenie i 

dezynfekcję miejsca uprawy, sprzętu i urządzeń używanych w produkcji; 

2) po dokonaniu zabiegów, o których mowa w pkt 1, w przypadku uprawy ziemniaków 

dopuszcza się sadzenie wyłącznie sadzeniaków ziemniaka, minibulw albo mikroroślin 

ziemniaka wyprodukowanych pod nadzorem wojewódzkiego inspektora.

4. Do przypadku wysadzenia bulw ziemniaka na polu uznanym za porażone bakterią 

Clavibacter sepedonicus w okresie trzech sezonów uprawowych następujących po roku, w 

którym stwierdzono porażenie, stosuje się odpowiednio przepisy § 10.

§ 15. 1. W strefie porażenia oraz w strefie buforowej, niezależnie od wymagań 

określonych w § 14:

1) bezpośrednio po stwierdzeniu porażenia sprzęt i urządzenia używane w produkcji odkaża 

się w sposób określony w § 13;

2) bezpośrednio po stwierdzeniu porażenia i przez co najmniej trzy następne sezony 

uprawowe: 

a) miejsca produkcji lub gospodarstwa, w których uprawia się, przechowuje lub 

przemieszcza bulwy ziemniaka lub w których wykorzystuje się maszyny, urządzenia 

lub narzędzia używane w produkcji ziemniaka, podlegają nadzorowi wojewódzkiego 

inspektora, 

b) w przypadku uprawy ziemniaka dopuszcza się sadzenie wyłącznie sadzeniaków 

ziemniaka albo ziemniaków przeznaczonych do sadzenia, wyprodukowanych pod 

nadzorem wojewódzkiego inspektora, 

c) w przypadku uprawy ziemniaków w miejscu produkcji prawdopodobnie porażonym, 

oprócz wymagań określonych w lit. b, uprawa ta podlega kontroli, w ramach której 

wojewódzki inspektor przeprowadza badania laboratoryjne, o których mowa w § 2 

ust. 2 pkt 1, 

d) oddzielnie zbiera się, przemieszcza i przechowuje sadzeniaki ziemniaka oraz 

ziemniaki inne niż sadzeniaki albo czyści się i dezynfekuje wszystkie urządzenia, 
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maszyny, środki transportu i przechowalnie lub ich części oraz inne przedmioty, w 

sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się bakterii Clavibacter sepedonicus, 

e)  przeprowadza się kontrole występowania bakterii Clavibacter sepedonicus,

f) bulwy ziemniaka mogą być przemieszczane poza obszar miejsca produkcji, jeżeli 

zostały uznane, w wyniku kontroli, za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus, 

albo pod nadzorem wojewódzkiego inspektora. 

2. W obszarze wyznaczonym wojewódzki inspektor może podjąć działania mające na celu 

wymianę sadzeniaków ziemniaka. 

§ 16. 1. Podmiot nabywający bulwy ziemniaka inne niż sadzeniaki w celu ich 

wprowadzenia do obrotu, przeznaczenia do przemysłowego przetworzenia, skarmienia 

zwierząt lub wykorzystania w zakładzie zbiorowego żywienia może nabywać jedynie bulwy 

ziemniaka oznakowane numerem wpisu do rejestru, o którym mowa w poz. 11 w tabeli w 

załączniku VIII 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 zmieniającego 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz. Urz. UE L 319 z 10.12.2019, str. 

1).

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do bulw ziemniaka uznanych za porażone lub 

prawdopodobnie porażone przez bakterię Clavibacter sepedonicus, jeżeli są one pod nadzorem 

wojewódzkiego inspektora przeznaczone do wykorzystania zgodnie z § 9 albo § 12 ust. 2.

§ 17. 1. Sadzeniaki ziemniaka, oprócz wymagań określonych w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającym jednolite 

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

sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylającym rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

2018/2019, powinny pochodzić w prostej linii z materiału poddanego kontroli i uznanego za 

wolny od bakterii Clavibacter sepedonicus na podstawie badań laboratoryjnych, o których 

mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lub 3. 

2. Badania laboratoryjne przeprowadza się:

1) w przypadkach gdy porażenie dotyczy produkcji sadzeniaków ziemniaka ‒ na roślinach 

początkowego rozmnożenia wegetatywnego (klonalnego);
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2) w innych przypadkach ‒ na roślinach z początkowego rozmnożenia wegetatywnego 

(klonalnego) albo na reprezentatywnych próbkach materiału bazowego sadzeniaków 

ziemniaka lub wcześniejszych rozmnożeń.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1‒4 ustawy z 

dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424, z późn. zm.).

Przepisy projektowanego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 

93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej 

ziemniaka (Dz. Urz. WE L 259 z 18.10.1993, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 131, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Dz. U. z 2018 r. poz. 692, z późn. zm.), wydane na podstawie ustawy z dnia 

18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972, z późn. zm.), uchylonej 

przepisem art. 84 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami zastąpiła ustawę 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin w związku z koniecznością wprowadzenia do 

polskiego porządku prawnego przepisów:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 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.);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 

15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego 

oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony 

roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) 

nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 

2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 
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89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 

97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli 

urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

Wydanie projektowanego rozporządzenia ma zatem charakter czysto porządkowy, 

związany z wejściem w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed 

agrofagami. Projektowane rozporządzenie przenosi dotychczasowe regulacje rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, nie wprowadzając w tym zakresie zmian 

merytorycznych. 

Projektowane rozporządzenie uwzględnia zmiany w systematyce bakterii powodującej 

bakteriozę pierścieniową ziemniaka ‒ zmianę nazwy z Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus na Clavibacter sepedonicus, zgodnie z przepisami 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 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 

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

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.).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia został zamieszczony w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia został ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w 

sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i 

zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 

sepedonicus 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Jan Białkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Krzysztof Kielak, Departament Jakości Żywności i 

Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej

tel.: 22 623 10 17, e-mail Krzysztof.kielak@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia

29.06.2020

Źródło: 

art. 81 ust. 1 pkt 1‒4 ustawy z 

dnia 13 lutego 2020 r. o 

ochronie roślin przed 

agrofagami (Dz. U. poz. 424, z 

późn. zm.

Nr w wykazie prac 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Jaki problem jest rozwiązywany?

Problemem rozwiązywanym projektowanym rozporządzeniem jest ryzyko dla upraw ziemniaka 

w Unii Europejskiej stwarzane przez bakterię Clavibacter sepedonicus. 

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Bakteria Clavibacter sepedonicus, sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, ma w Unii 

Europejskiej status organizmu kwarantannowego dla Unii i podlega obowiązkowi zwalczania. 

Przepisy Unii Europejskiej określają przy tym jednolite zasady zwalczania i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się tej bakterii, które powinny być stosowane przez wszystkie państwa 

członkowskie. Zasady te określa dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie 

zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Dz. Urz. WE L 259 z 18.10.1993, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 131,  z późn. zm.).

Dyrektywa Rady 93/85/EWG została transponowana do polskiego porządku prawnego 

przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się 

mailto:Marta.Jasinska-Kielek@minrol.gov.pl
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bakterii Clavibacter sepedonicus (Dz. U. z 2018 r. poz. 692, z późn. zm.).

Projektowane regulacje przenoszą rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus. 

Powyższego celu nie da się osiągnąć za pomocą środków nie legislacyjnych.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 

Dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy 

pierścieniowej ziemniaka dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Podmioty zajmujące się 

produkcją i dystrybucją 

bulw ziemniaka 

46 639 na dzień 31 

grudnia 2018 r. 

Państwowa 

Inspekcja 

Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa

Podejmowanie działań 

zwalczających bakterię 

Clavibacter sepedonicus   

zgodnie z projektowanym 

rozporządzeniem.

Wojewódzcy 

inspektorzy ochrony 

roślin i nasiennictwa

16 Podejmowanie działań 

zwalczających bakterię 

Clavibacter sepedonicus   

zgodnie z projektowanym 

rozporządzeniem. 

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno-zawodowymi 

i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem.

W ramach konsultacji projekt rozporządzenia zostanie skierowany do m.in. następujących 

podmiotów:

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych 

Business Centre Club 
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Federacja Konsumentów 

Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Forum Związków Zawodowych 

Krajowa Sekcja Pracowników Ochrony Roślin przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego 

Pracowników Rolnictwa w RP 

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Polski Związek Zawodowy Rolników 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin 

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynsekcji, Deratyzacji i Dezynfekcji 

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie 

Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa 

Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin 

Związek Rzemiosła Polskiego 

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” 

Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" 

Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 

Centrum Doradztwa Rolniczego 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Instytut Technologii Drewna

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin.

Projekt rozporządzenia zostanie także udostępniony na stronach internetowych Biuletynu Informacji 
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Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami 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.) 

oraz przepisami art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 263) i art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1809).

 Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0

2020

1

2021

2

2022

3

2023

4

2024

5

2025

6

2026

7

2027

8

2028

9

2029

10

2030

Łącznie 

(0-10)

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -budżet państwa: 

- - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- - - - - - - - - - -

Źródła finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie powoduje skutków dla budżetu 

państwa. Projektowane rozporządzenie nie zmienia dotychczasowych 

rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania 

przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus.



– 22 –

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

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

- - - - - - -

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

- - - - - - -

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

- - - - - - -

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze

- - - - - - -

duże 

przedsiębiorstwa
Projektowane rozporządzenie nie zmienia 

dotychczasowych rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. 

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

W ujęciu 

niepieniężny

m

sektor mikro-, 

małych i średnich 
Projektowane rozporządzenie nie zmienia 

dotychczasowych rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu 
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przedsiębiorstw Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. 

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Brak bezpośredniego wpływu. 

osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze

Brak bezpośredniego wpływu.

Niemierzalne - -

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

-

 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☒  nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

☐ 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

Projektowane rozporządzenie nie zmienia dotychczasowych rozwiązań przyjętych w 
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rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus.

Wpływ na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie ma bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ inne:

☐ demografia

☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja

☐ zdrowie

Omówienie wpływu -

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

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

rozporządzenia.

 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Funkcjonowanie projektowanych przepisów będzie oceniane w sposób bieżący.  

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