
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 wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego 

eksperymentu2) 

Na podstawie art. 114 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. Rozporządzenie określa: 

1) warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu;

2) zakres i terminy składania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa, 

zwanemu dalej „wojewódzkim inspektorem”, informacji o przebiegu tymczasowego 

eksperymentu przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2012 r. o nasiennictwie, zwane dalej „akredytowanymi kwalifikatorami”, które 

uzyskały pozwolenie na przeprowadzenie tymczasowego eksperymentu;

3) zakres kontroli przeprowadzania tymczasowego eksperymentu;

4) czas trwania tymczasowego eksperymentu.

§ 2. 1. Tymczasowym eksperymentem jest objęty materiał siewny kategorii elitarny roślin 

zbożowych, roślin pastewnych, roślin oleistych i roślin włóknistych oraz buraka cukrowego i 

buraka pastewnego.

2. Materiał siewny kategorii elitarny roślin wymienionych w ust. 1 objęty tymczasowym 

eksperymentem podlega ocenie polowej przez akredytowanych kwalifikatorów, którzy 

posiadają akredytację do dokonywania oceny polowej materiału siewnego kategorii 

kwalifikowany co najmniej od 2 lat i którzy uzyskali pozwolenie na dokonywanie oceny 

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

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1106 z dnia 
24 lipca 2020 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektywy Rady 66/401/EWG, 
66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do wskaźnika kontroli urzędowych w 
przypadku inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego, materiału 
siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny i kwalifikowanego materiału 
siewnego (Dz. Urz. UE L 242 z 28.07.2020, str. 7).
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polowej materiału siewnego kategorii elitarny roślin wymienionych w ust. 1 w ramach 

tymczasowego eksperymentu.

§ 3. Akredytowany kwalifikator, który uzyskał pozwolenie na dokonywanie oceny 

polowej materiału siewnego kategorii elitarny roślin wymienionych w § 2 ust. 1 w ramach 

tymczasowego eksperymentu, składa wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu 

na miejsce dokonania oceny kopie świadectw oceny polowej oraz dokumentację zawierającą 

wszystkie uwagi i obserwacje dotyczące oceny polowej w zakresie stanu plantacji nasiennej, o 

której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o 

nasiennictwie, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej oceny.

§ 4. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę przeprowadzania tymczasowego 

eksperymentu polegającą na:

1)  sprawdzeniu co najmniej 5% plantacji nasiennych obsianych materiałem siewnym 

kategorii elitarny roślin rolniczych ocenionych przez akredytowanych kwalifikatorów;

2)  porównaniu wyników oceny polowej plantacji nasiennych obsianych materiałem 

siewnym kategorii elitarny roślin rolniczych ocenionych przez akredytowanych 

kwalifikatorów oraz przez pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i 

nasiennictwa, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o 

nasiennictwie;

3)  pobraniu prób z partii materiału siewnego kategorii elitarny roślin rolniczych,  

wytworzonych w ramach tymczasowego eksperymentu i przeprowadzeniu oceny 

następczej czystości i tożsamości odmianowej, o której mowa w art. 54 ust. 7 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

§ 5. Tymczasowy eksperyment przeprowadza się do dnia 31 lipca 2027 r.

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

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

Uzasadnienie

Mariusz Gorzowski
Dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wytwarzania 

materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 114 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o 

nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875).

Projekt rozporządzenia został przygotowany na wniosek Polskiej Izby Nasiennej, która 

jest organizacją zrzeszającą hodowców i przedsiębiorców nasiennych i która zgłosiła potrzebę 

uczestniczenia w tymczasowym eksperymencie na mocy decyzji decyzji wykonawczej Komisji 

(UE) 2020/1106 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia 

na mocy dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 

2002/57/WE w odniesieniu do wskaźnika kontroli urzędowych w przypadku inspekcji polowej 

pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego, materiału siewnego 

wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny i kwalifikowanego 

materiału siewnego (Dz. Urz. WE L 242 z 28.07.2020, str. 7), w zakresie oceny polowej 

materiału siewnego kategorii elitarny pod urzędowym nadzorem.

Ww. decyzja wykonawcza Komisji (UE) jest decyzją do dobrowolnego stosowania 

przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie decydują czy przystępują do 

tymczasowego eksperymentu i w jakim zakresie. Ww. decyzja na mocy derogacji od 

podstawowych przepisów dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 

2002/55/WE i 2002/57/WE pozwala na ocenę materiału siewnego kategorii elitarny przez 

akredytowanych kwalifikatorów. W świetle obowiązujących przepisów Unii Europejskiej oraz 

przepisów ustawy o nasiennictwie ocena polowa materiału siewnego kategorii elitarny podlega 

urzędowej ocenie dokonywanej przez urzędowych kwalifikatorów. Wytwarzanie materiału 

siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu oznacza, że ocena polowa 

tego materiału może być dokonana przez akredytowanych kwalifikatorów pod urzędowym 

nadzorem. Wytwarzanie materiału siewnego kategorii elitarny pod urzędowym nazorem 

podlega kontroli urzędowej z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Zgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie wytwarzanie materiału siewnego 

w ramach tymczasowego eksperymentu wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 

inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Pozwolenie jest wydawane, w drodze decyzji, na 

wniosek zainteresowanego podmiotu. W pozwoleniu określa się rodzaj i zakres tymczasowego 

eksperymentu. Podmiot, który uzyskał pozwolenie jest obowiązany składać wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa informacje o przebiegu tymczasowego 
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eksperymentu.

Mając na uwadze brzmienie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 

o nasiennictwie, w projekcie rozporządzenia określono, że oceny polowej materiału siewnego 

kategorii elitarny wytwarzanego w ramach tymczasowego eksperymentu, dokonywać będzie 

akredytowany kwalifikator, który posiada akredytację do dokonywania oceny polowej 

materiału siewnego kategorii kwalifikowany co najmniej 2 lata. 

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu określono czas trwania i zakres kontroli 

przeprowadzania tymczasowego eksperymentu oraz zakres i terminy składania 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przebiegu 

tymczasowego eksperymentu. 

Eksperyment obejmuje wytwarzanie materiału siewnego kategorii elitarny roślin 

zbożowych, pastewnych, oleistych i włóknistych oraz buraka cukrowego i pastewnego. 

Akredytowany kwalifikator, który dokonał oceny materiału siewnego kategorii elitarny, składa 

wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce dokonania oceny, w 

terminie 7 dni od dnia dokonania oceny polowej, kopie świadectw oceny polowej oraz 

oryginały arkuszy oceny polowej, które stanowią informację o przebiegu tymczasowego 

eksperymentu.

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w ramach kontroli nad 

dokonywaniem oceny polowej materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego 

eksperymentu przeprowadza urzędową ocenę polową plantacji nasiennych, które zostały 

ocenione przez akredytowanych kwalifikatorów. Projekt rozporządzenia zakłada kontrolę 

wytwarzania elitarnego materiału siewngo pod urzędowym nadzorem przez wojewódzkich 

inspektorów ochrony roślin i nasiennictwia na poziomie nie mniejszym niż 5% wszystkich 

plantacji nasiennych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny pod urzędowym 

nadzorem. Poziom ten został ustalony z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

oraz z Polska Izbą Nasienną przy uwzględnieniu art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 

2020/1106. 

Ponadto w ramach kontroli wojewódzki inspektor pobiera próby do oceny następczej 

tożsamości odmianowej z partii materiału siewnego wytworzonego w ramach tymczasowego 

eksperymentu.

Przepisy projektowanego rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Ocena polowa materiału siewnego rozpoczyna się od maja. Termin wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia pozwala zainteresowanym podmiotom na decyzję, czy 
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uczestniczą w tymczasowym eksperymencie.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie są przepisami technicznymi 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. Nr 

239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym projekt rozporządzenia nie 

podlega notyfikacji. 

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

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia 

został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Projekt został również zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia został ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego 
eksperymentu 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

Anna Gembicka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Krzysztof Smaczyński 22 623 21 51
krzysztof.smaczynski@minrol.gov.pl 

Źródło: 

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 
114 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o 
nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 
2020 r. poz. 425 i 875).
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1106 z 
dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie organizacji 
tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektywy 
Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 
2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do 
wskaźnika kontroli urzędowych w przypadku 
inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla 
elitarnego materiału siewnego, materiału siewnego 
wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż 
elitarny materiał siewny i kwalifikowanego 
materiału siewnego (Dz. Urz. WE L 242 z 
28.07.2020, str. 7)

Nr w wykazie prac 152

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1.Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt rozporządzenia został przygotowany na wniosek Polskiej Izby Nasiennej, która jest organizacją zrzeszającą hodowców i 
przedsiębiorców nasiennych i która zgłosiła potrzebę uczestniczenia w tymczasowym eksperymencie na mocy decyzji decyzji 
wykonawczej Komisji (UE) 2020/1106 z dnia 24 lipca2020 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy 
dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do wskaźnika kontroli 
urzędowych w przypadku inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego, materiału siewnego 
wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny i kwalifikowanego materiału siewnego (Dz. Urz. WE L 242 
z 28.07.2020, str. 7), w zakresie oceny polowej materiału siewnego kategorii elitarny pod urzędowym nadzorem
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? 

Udział w tymczasowym eksperymencie jest dobrowolny i dotyczy przepisów UE. W eksperymencie tym uczestniczy Austria, Belgia, 
Dania, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania i Finlandia.
4.Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Państwowa Inspekcja Ochrony Roslin i 

Nasiennictwa

16 wojewódzkich 
inspektorów ochrony 
roślin i nasiennictwa

Ustawa z dnia 9 listopada
2012 r. o nasiennictwie

Kontrola oceny pod urzędowym nadzorem 
materiału siewnego kategorii elitarny

Przedsiębiorcy 6624 Główny Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa
Stan na koniec 2019 roku – 
ewidencja podmiotów 
prowadzących obrót 
materiałem siewnym

Ocena polowa materiału siewnego kategorii 
elitarny

5.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 (M. P. z  2016 r. 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 

mailto:krzysztof.smaczynski@minrol.gov.pl
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i Rozwoju Wsi. 

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

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. 
Czynności, kontrolne o których mowa w ww. rozporządzeniu będą realizowane w ramach środków 
zaplanowanych dla PIORiN w ustawie budżetowej na rok 2021, oraz w ustawach budżetowych na 
lata następne.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia spowoduje jednocześnie zmniejszenie 
przychodów sektora finansów publicznych. Zainteresowane podmioty będą mogły wytwarzać 
materiał siewny kategorii elitarny, który będzie oceniany przez akredytowanych kwalifikatorów 
(będących ich pracownikami). Oznacza to, że podmioty nie będą wnosiły opłat za wykonanie oceny 
polowej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opłat związanych z oceną 
materiału siewnego (Dz. U. poz. 2354).

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

Wyliczenie ewentualnych niższych dochodów do budżetu państwa jest nie możliwe, ponieważ w 
trakcie przygotowania projektu nie znane sa dane dotyczące gatunków objętych eksperymentem 
oraz wielkości i ilości plantacji które będą oceniane przez akredytowane podmioty. Od gatunku i  
wielkości plantacji zależy wysokość opłaty za ocene polową .
Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa można 
przedstawić tylko szacunkową kwotę. W roku 2020 kwota środków finansowych przekazana do 
budżetu państwa z tytułu urzędowej oceny polowej elitarnego materiału siewnego wyniosła 
309 200 zł, a w roku 2019 - 362 767 zł. Przyjmując średnią z tych dwóch lat oraz zakładając, że 
50% plantacji kategorii elitarny będzie ocenianych przez akredytowanych kwalifikatorów do 
bużdzetu państwa w roku 2021 odprowadzonych będzie z tego tytułu ok. 167 992 zł. Jest to jednak 
szacunek bardzo teoretyczny.

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(0-10)

duże 
przedsiębiorstwa

W ujęciu pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z  r.) sektor mikro-, 

małych i średnich 
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przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
(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)

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

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 
niepełnosprawnych oraz osób starszych, w tym na działalność mikroprzedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców. Wprowadzenie tymczasowego eksperymentu umożliwi 
zrównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców z 
warunkami w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W chwili obecnej do 
eksperymentu przystąpiły: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia, 
Hiszpania, Wielka Brytania i Finlandia.

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

 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

Rozporządzenie nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary i nie spowoduje obciążeń regulacyjnych.

9.Wpływ na rynek pracy 

Rozporządzenie  nie ma wpływu na rynek pracy 

10.Wpływ na pozostałe obszary
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 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne:      

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Wdrożenie przepisów projektowanego rozporządzenia nie spowoduje wpływu na pozostałe 
obszary

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

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

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
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