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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.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie 

oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin 

rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania 

i jakości materiału siewnego tych roślin

Na podstawie art. 40 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 18 kwietnia 2013 r. 

w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego 

poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz 

szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 

(Dz. U. poz. 517, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Plantacje nasienne znakuje się za pomocą tablicy, o wymiarach nie 

mniejszych niż 210 mm x 297 mm (format A4), zawierającej informację o numerze 

wniosku o dokonanie oceny polowej materiału siewnego.”;

2) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 6 października 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

2)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 441 i 1651, z 2016 r. poz. 
926, z 2017 r. poz. 1003 i 2378, z 2019 r. poz. 1108 oraz z 2020 r. poz. 975.

Mariusz Gorzowski
Dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ………2020 r. (poz.   )

........................, dnia .........................
pieczęć zachowującego odmianę

U P O W A Ż N I E N I E     Nr ……

    Na podstawie art. 36 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875):

upoważniam Panią/Pana........................................................................................................................................................................................... 
                                                               (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwa oraz siedziba i adres )

  do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej wyłącznym prawem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w ………………….., w roku/latach1).................................................... 

Lp. GATUNEK ODMIANA NR 
WPISU2) 

OCHRONA PRAWNA 

PL/UE  3)
POWIERZCHNIA 

UPRAWY

STOPIEŃ KWALIFIKACJI 
MATERIAŁU 

WYJŚCIOWEGO ORAZ 
NUMER PARTII 

MIEJSCOWOŚĆ 
POŁOŻENIA PLANTACJI 

NASIENNEJ UWAGI

..................................................................
Pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia

Wyrażam zgodę/nie wyrażam  zgody3) na udostępnienie osobie udzielającej upoważnienia wyników: oceny polowej, oceny laboratoryjnej, oceny weryfikacyjnej lub oceny cech zewnętrznych materiau siewnego odmian objętych 
niniejszym upoważnieniem.

.................................................................
Podpis osoby upoważnionej

1) W przypadku roślin wieloletnich.
2) Numer wpisu do odpowiedniego urzędowego wykazu chronionych odmian i ich hodowców.
3) Niepotrzebne skreślić.



Uzasadnienie

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia
2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego 
poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych 
wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. poz. 517, z 
późn. zm.) została przygotowana na wniosek Polskiej Izby Nasiennej (PIN) zrzeszającej hodowców 
odmian roślin uprawnych oraz podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiału 
siewnego. Polska Izba Nasienna zwróciła się z prośbąo zmianę wzoru upoważnienia hodowcy, 
który został określony w załączniku nr 7 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Wzór 
upoważnienia został uzupełniony o oświadczenie upoważnianego podmiotu, że wyraża lub nie 
wyraża zgody na udostępnianie osobie upoważniającej wyników: oceny polowej, oceny 
laboratoryjnej, oceny weryfikacyjnej lub oceny cech zewnętrznych, wystawionych w wyniku 
kwalifikacji materiału siewnego rozpoczętej wnioskiem o dokonanie oceny polowej. Zmiana ta 
umożliwi hodowcom odmian zbieranie informacji o wytwarzaniu i ocenie materiału siewngo ich 
odmian. Zmiana ta ma również na celu ograniczenie nielegalnego handlu materiałem siewnym.

Ponadto projekt rozporządzenia uwzględnia również wniosek PIN dotyczący zmiany 
przepisów określających sposób oznaczania plantacji nasiennych. Tablica służąca do znakowania 
plantacji zawiera wyłącznie informację o numerze wniosku o dokonanie oceny materiału siewnego.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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 norm 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 
zamieszczony 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:

Akceptował:
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Nazwa projektu:

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie 
oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub 
gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w 
zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu:

Anna Gembicka

Krzysztof Smaczyński 22 623 21 51 krzysztof.smaczynski@minrol.gov.pl
    

Źródło: 

Art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o 
nasiennictwie

Nr w wykazie prac 156

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1.Jaki problem jest rozwiązywany?

Umożliwienie hodowcom na zbieranie informacji o wytwarzaniu i ocenie  materału siewnego własnych odmian
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? 

Większość państw członkowskich UE daje hodowcom możliwość zbierania informacji o wytwarzaniu i ocenie  materału siewnego 
własnych odmian

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

PIORIN 16 wojewódzkich 
inspektorów 
ochrony roślin i 
nasiennictwa

Ustawa z dnia 9 listopada
2012 r. o nasiennictwie

Ocena materiału siewnego roślin 
rolniczych i warzywnych

Przedsiębiorcy 6624 GIORIN
Stan na koniec 2019 roku 
– 
ewidencja podmiotów 
prowadzących obrót 
materiałem siewnym

Ocena materiału siewnego roślin 
rolniczych i warzywnych

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie 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 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin 
pracy Rady Ministrów.
Ponadto projekt został 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. poz. 1414, z 
późn. zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ze względu na konieczność pilnego procedowania projekt został jednocześnie wysłany do konsultacji publicznych i uzgodnień 
międzyresortowych.

5.Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków sektora 
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków sektora 
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe informacje, w tym 
wskazanie źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

6.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(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.)

(dodaj/usuń)

duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)
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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.

7. 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

Zmiana rozporządzenia  nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary i nie spowoduje obciążeń regulacyjnych.

8.Wpływ na rynek pracy 

Zmiana rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej i nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary 

9.Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne:      

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Zmiana rozporządzenia  nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary i nie spowoduje obciążeń 
regulacyjnych.

10.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy
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