
Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSP)

z dnia......................................  2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2017 r. w 

sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. poz. 2354) w § 3 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie:

„2. Opłaty, o których mowa w § ł pkt 1 lit. b-k, wnosi się na rachunek bieżący 

dochodów wskazany w rachunku wystawionym odpowiednio przez Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa albo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i 

nasiennictwa, albo w kasie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

W POROZUMIENIU 

MINISTER FINANSÓW

Mariusz Gorzowski 
Dyrektor

Departamentu Prawnego 
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/

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).
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UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2017 r. w 

sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. poz. 2354) Jest związana z 

przejęciem z dniem 1 stycznia 2021 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa laboratoriów wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zgodnie z 

ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. 

U. poz. 425). W związku z przejęciem laboratoriów. Główny Inspektor Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa z dniem 1 stycznia 2021 r. będzie udzielał akredytacji do dokonywania oceny 

laboratoryjnej materiału siewnego, dlatego też zmiana przedmiotowego rozporządzenia ma 

charakter porządkowy. Za ocenę laboratoiyjną oraz za udzielenie akredytacji do dokonywania 

oceny laboratoryjnej opłaty wnoszone będą od dnia 1 stycznia 2021 r. na rachunek bieżący 

dochodów wskazany w rachunku wystawionym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisu przejściowego ze względu na fakt, że 

zainteresowany podmiot wnosi opłatę na wskazane konto, a Główny Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa jest przygotowany na wystawianie rachunków, a w okresie obowiązywania 

przepisów dotychczasowych nie zaistniały żadne stosunki prawne do których będą miały 

zastosowanie przepisy projektowanego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, w tym na działalność 

mikroprzedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji nomi i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597), w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Stosownie do 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 

zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji.



Projekt rozporządzenia podlega umieszczeniu w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowano w Departamencie 

Klimatu i Środowiska: (»yrekt«
Departame itu KJimatH

R
środowiska
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Nazwa projektu:

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat związanych z 

ocena materiału siewnego

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:

Jan Białkowski

Krzysztof Smaczyński 22 623 21 51 

krzysztof.smaczynski@minrol.gov.pl

Źródło:

Art. 118 z dnia 9 listopada 2012 r. o 

nasiennictwie (DZ.U. z 2009 r. poz. 568, z 

późn.zm.)

Nr w wykazie prac

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1 Jaki problem jest rozwiązywany?

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat związanych z oceną 

materiału siewnego jest związana z przejęciem z dniem 1 stycznia 2021 r. przez Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa laboratoriów wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa 

zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W związku z przejęciem 

laboratoriów, Główny Inspektor z dniem 1 stycznia 2021 r. będzie udzielał akredytacji do dokonywania 

oceny laboratoryjnej materiału siewnego.

W związku z powyższym zmiana rozporządzenia w sprawie stawek opłat związanych z oceną materiału 

siewnego ma charakter porządkowy. Za ocenę laboratoryjną oraz za udzielenie akredytacji do dokonywania 

oceny laboratoryjnej opłaty wnoszone będą od dnia 1 stycznia 2021 r. na rachunek bieżący dochodów 

wskazany w rachunku wystawionym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

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

Cel projektu może zostać osiągnięty jedynie przez środki o charakterze legislacyjnym

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

Opłaty za ocenę materiału siewnego nie są regulowane ani na poziomie UE ani na poziomie OECD

Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

PIORIN 16 Ustawa z dnia 9 Ocena materiału siewnego roślin

mailto:krzysztof.smaczynski@minrol.gov.pl
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wojewódzkich

inspektorów

ochrony roślin i

nasiennictwa

listopada

2012 r.o

nasiennictwie

rolniczych i warzywnych

Przedsiębiorcy 1054 GIORIN

Stan na koniec 2019

roku -

ewidencja podmiotów

prowadzących obrót

materiałem siewnym

Ocena materiału siewnego roślin

rolniczych i warzywnych

S.Informacje na temat zakresu, czasu trwania i po dsumowanie wyników konsultacji

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie rozesłany do podmiotów

zainteresowanych wytwarzaniem i oceną materiału siewnego.

Konsultacje publiczne prowadzone są zgodnie z § 31 Uchwały Nr ł90 Rady Ministrów z dnia 29

października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z z 2016r. poz. 1006, z późn.zm.).

Ponadto projekt zostanie uzgodniony z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Stosownie do 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 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6.Wpływ na sektor finansów publicznych

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
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Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia 

wydatków sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Czynności, o których mowa w ww. 

rozporządzeniu będą realizowane w ramach środków zaplanowanych dla PIORiN 

w ustawie budżetowej na rok 2020, oraz w ustawach budżetowych na lata 

następne.

Dodatkowe infonnacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń

Zmiana rozporządzenia zawiera zmiany porządkowe.

7.Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe - brak wpływu

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie(O-lO)

W ujęciu

pieniężnym

(w min zł,

ceny stałe z r.)

duże

przedsiębiorstwa

sektor mikro-,

małych i średnich

przedsiębiorstw

rodzina,

obywatele oraz

gospodarstwa

domowe

(dodaj/usuń)

W ujęciu

niepieniężnym

duże

przedsiębiorstwa

sektor mikro-,

małych i średnich
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przedsiębiorstw

rodzina,

obywatele oraz

gospodarstwa

domowe

(dodaj/usuń)

Niemierzalne (dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 

starszych, w tym na działalność mikroprzedsiębiorców.

8. 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

I I nie dotyczy

I I zmniejszenie liczby dokumentów 

I I zmniejszenie liczby procedur 

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

I I zwiększenie liczby dokumentów 

I I zwiększenie liczby procedur 

I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.

□ tak 

D nie

O nie dotyczy

Zmiana rozporządzenia zawiera zmiany porządkowe i nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary i nie 

spowoduje obciążeń regulacyjnych.

9.Wpływ na rynek pracy

Zmiana rozporządzenia zawiera zmiany porządkowej i nie spowoduje wpływu na rynek pracy

10.Wpł3W na pozostałe obszary
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I I środowisko naturalne 

I I sytuacja i rozwój regionalny 

I I inne:

I I demografia 

I I mienie państwowe

I I informatyzacja 

I I zdrowie

Omówienie wpływu
Wdrożenie przepisów dyrektywy UE nie spowoduje wpływu na pozostałe 

obszary

11 .Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem l stycznia 2021 r.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy


