
Projekt
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSP)

z dnia.........  2021 r.

zmieniające rozporządzenie >v sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących

oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 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 27 listopada 2013 r. 

w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1301) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory świadectw:

a) oceny polowej materiału siewnego,

b) oceny laboratoryjnej materiału siewnego,

c) oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka,

d) oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

- otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wzory informacji o dyskwalifikacji:

a) materiału siewnego po ocenie polowej,

b) partii materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej,

c) sadzeniaków ziemniaka po ocenie weryfikacyjnej,

d) sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

- otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do 

niniejszego rozporządzenia.

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

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).



MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski 
Dyrektor

Departamentu Prawnego 
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/



1. świadectwo oceny polowej materiału siewnego

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia.................. 2021 r. (poz. )

Załącznik nr 1 
Str. 1

oceniono 
wg systemu:

krajowego* OECD* EKG/ONZ*

PIÓR

ŚWIADECTWO nr ORYGINAŁ KOPIA^
oceny polowej materiału siewnego

Podmiot zgłaszający:

imię 1 nazwisko albo nazwa

—
Ł.

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres kod pocztowy

Gatunek: Odmiana:

Plantacja obsiana/obsadzona* materiałem siewnym w stopniu: 

z partii nr: na polu nr:

u producenta:

imię i nazsvisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres kod pocztowy

nazwa powiatu, w którym jest położona oceniana plantacja nasienna, wraz z jego Identyfikatorem identyfikator powiatu

Wynik oceny

spełnia wymagania określone dla stopnia: 

na powierzchni: haltri^ szacunkowy zbiór: dt/kg*

Ocenę wykonał:
imię I nazwisko kwalifikatora urzędowego/akredytowanego* oraz jego numer

miejscowoić, data zakończenia oceny i wystawienia Świadectwa pieczęć i podpis kwalifikatora urzędowego/akredytowanego'

Ocenę połową materiału siewnego przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną w przepisach dotyczących metod pobierania prób materiału siewnego 
oraz metod dokonywania oceny polowej materiału siewnego.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. zm.), jeżeli składający wniosek nie zgadza 
się z wynikiem oceny zawartym w świadectwie,przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:
oryginał - podmiot zgłaszający
kopię - właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zachowujący odmianę w przypadku 
odmian objętych wyłącznym prawem do odmiany, w przypadku gdy plantacja została zgłoszona przez upoważnionego wnioskodawę._____________
Niepotrzebne skreślić.___________________________________________________________________________________________



str. 2

Adnotacje o pobraniu prób do oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin warzywnych i

data pobrania

numer partii

masa partii w
tonach

pieczęć i podpis 
próbobiorcy 
urzędowego/ 

akredytowanego*

Adnotacje o dokonanej ocenie cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

data oceny

numer partii

masa partii w
tonach

pieczęć i podpis 
kwalifikatora 
urzędowego/ 

akredytowanego*

Informacje dodatkowe;

' Niepotrzebne skreślić.



2. Świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego

PIORN
Podmiot zgłaszający:

ŚWIADECTWO nr __________
oceny laboratoryjnej materiału siewnego

ORYGINAŁ KOPIA*

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres

Gatunek

Odmiana

Numer partii materiału siewnego

Masa partii (kg) Liczba opakowań (szt.)

Świadectwo oceny polowej nr z dnia

Data pobrania próby Data wpływu próby

Wyniki badania:
czystość nasion (%

Wagowy)

kiełkowanie nasion

wilgotność nasion 
(%)

masa
tysiąca
nasion

(g)
po dniach

(% liczbowy)

nasiona
czyste

inne nasiona
zanieczy
szczenia

siewki
normalne

nasiona
twarde

nasiona
zdrowe

siewki
nienormalne

nasiona
martwe

Nasiona innych gatunków roślin:

Informacje dodatkowe:

Wynik oceny
Oceniona partia spełnia wymagania określone dla:

kategorii: stopnia:

Data zakończenia badań:

miejscowość i data wystawienia świadectwa podpis i pieczątka kierownika pracowni (laboratorium)

Pobranie prób i ocenę laboratoryjną przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (1ST

Zgodnie z art 49 ust. 2a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. S68, z późn. zm.), jeżeli składający wniosek nie zgadza się z
wynikiem oceny zawartym w świadectwie, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:
oryginał - podmiot zgłaszający kopię - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji wojewódzki 
inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zachowujący odmianę w przypadku odmian objętych wyłącznym prawem do odmiany.

*Niepotrzebne skreślić.



3. świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka

1^1;' ŚWIADECTWO nr ______________
oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka

pieczęć wystawiającego świadectwo PIÓR ORYGINAŁ KOPIA*

Producent:

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres

nazwa powiatu, w którym była położona oceniana plantacja nasienna ziemniaka

kod pocztowy 
CSUBT,

identyfikator powiatu

Podmiot zgłaszający:

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres

bulwy ziemniaka odmiany

wytworzone na plantacji o 
powierzchni

na polu nr

obsadzonej sadzeniakami z partii nr

zakwalifikowane w ocenie polowej w 
stopniu

świadectwo oceny polowej nr z dnia

poddano ocenie w próbie Oczkowej* testem ELISA uproszczonej*

stwierdzono porażenie wirusami 
ogółem (%)
Wynik oceny

Badane bulwy spełniają wymagania szczegółowe dla materiału siewnego ziemniaka 

w zakresie porażenia wirusami określone dla stopnia:

Informacje dodatkowe:

Data zakończenia 
badań:

miejscowość i data wystawienia świadectwa podpis i pieczątka kierownika pracowni (laboratorium)

Ocenę weryfikacyjną sadzeniaków ziemniaka przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną w przepisach dotyczących metod pobierania prób materiału siewnego
oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 2a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. zm.), jeżeli składający wniosek nie zgadza się z
wynikiem oceny zawartym w świadectwie, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:
oryginał - podmiot zgłaszający
kopię - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa 
oraz zachowujący odmianę w przypadku odmian objętych wyłącznym prawem do odmian, w przypadku gdy plantacja została zgłoszona przez upoważnionego 
wnioskodawcę.
' Niepotrzebne skreślić.



4. Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka Str. 1

oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

ORYGINAŁ KOPIA*

Podmiot zgłaszający:

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania I adres albo siedziba I adres

Miejsce dokonania oceny: __________________

kod pocztowy

Partia sadzeniaków ziemniaka nr: 

odmiana:

o masie (kg): liczba opakowań (szt.):

pochodząca z plantacji zakwalifikowanej po ocenie polowej i weryfikacyjnej:

1) świadectwo oceny polowej nr: z dnia:

2) świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka: z dnia:

partia posortowana na frakcje o kalibrażu:

I II III mm

Wynik oceny

spełnia wymagania określone dla sadzeniaków ziemniaka 

kategorii: stopnia:

Ocenioną partię sadzeniaków zapakowano i zaopatrzono w etykiety/paszporty* o numerach: 

od nr do nr

Ocenę wykonał:
imię I nazwisko kwalifikatora urzędowego/akredytowanego' i jego numer

pieczęć i podpis kwalifikatora urzędowego/akredytowanego'

miejscowość i data wystawienia świadectwa

podpis właściciela partii sadzeniaków

Ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną w przepisach dotyczących metod pobierania prób 
materiału siewnego oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568. z późń. zm.), jeżeli składający wniosek nie 
zgadza się z wynikiem oceny zawartym w świadectwie, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:
oryginał - podmiot zgłaszający
kopię - właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zachowujący odmianę w przypadku
odmian objętych wyłącznym prawem do odmiany, w przypadku gdy plantacja została zgłoszona przez upoważnionego wnioskodawcę.

' Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 2
1. Informacja o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

oceniono
wg systemu:

krajowego* OECD* EKG/ONZ*

PIÓR

INFORMACJA nr_______________
o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

Podmiot zgłaszający:

ORYGINAŁ

imię i nazvMsko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres

u producenta:

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres

narwa powiatu, w którym jest położona oceniana plantacja nasienna, wraz z jego identyfikatorem

Wynik oceny

nie spełnia wymagań określonych dla materiału siewnego 

na powierzchni: ha/m^ z powodu:

Ocenę wykonał:
imię i nazwisko kvvalifikatora urzędossiego/akredytowanego* oraz jego numer

KOPIA*

kod pocztowy

Gatunek: Odmiana:

Plantacja obsiana/obsadzona* materiałem siewnym w stopniu:

z partii nr: na polu nr:

kod pocztowy

identyfikator powiatu

miejscowość, data zakończenia oceny i wystawienia informacji pieczęć i podpis kwalifikatora urzędo\vego/akredytowanego*

Ocenę połową materiału siewnego przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną w przepisach dotyczących metod pobierania prób materiału siewnego oraz 
metod dokonywania oceny połowę] materiału siewnego.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn.zm.), jeźełi składający wniosek nie zgadza się z 
wynikiem oceny zawartym w informacji, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:
oryginał - podmiot zgłaszający
kopię - właściwy ze wzgłędu na miejsce położenia plantacji wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zachowujący odmianę w przypadku odmian 
objętych wyłącznym prawem do odmiany, w przypadku adv płantacia została zgłoszona przez upoważnionego wnioskodawcę.
Niepotrzebne skreślić.



2. Informacja о dyskwalifikacji partii materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej



3. Informacja о dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie weryfikacyjnej

INFORMACJA nr ______________
o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po 
ocenie weryfikacyjnej

pieczęć wystawiającego informację PIÓR ORYGINAŁ KOPIA*

Producent:

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres kod pocztowy

nazwa powiatu, w którym była położona oceniana plantacja nasienna ziemniaka identyfikator powiatu

Podmiot zgłaszający:

imię i nazwisko albo nazwa 

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres

bulwy ziemniaka odmiany

wytworzone na plantacji o powierzchni na polu nr

obsadzonej sadzeniakami z partii nr

zakwalifikowane w ocenie polowej w 
stopniu
świadectwo oceny polowej nr z dnia

poddano ocenie w próbie Oczkowej* testem ELISA uproszczonej*'

stwierdzono porażenie wirusami ogółem
(%)
Wynik oceny

Badane bulwy nie spełniają wymagań szczegółowych dla sadzeniaków ziemniaka 

z powodu:

Informacje dodatkowe:

Data zakończenia 
badań:

miejscowość i dala wystawienia informaqi podpis i pieczątka kierownika pracowni (laboratorium)

Ocenę weryfikacyjną sadzeniaków ziemniaka przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną w przepisach dotyczących metod pobierania prób
materiału siewnego oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 2a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. zm.), jeżeli składający wniosek nie
zgadza się z wynikiem oceny zawartym w informacji, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:

oryginał - podmiot zgłaszający
kopię - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji wojewódzki inspektor ochrony roślin i 
nasiennictwa oraz zachowujący odmianę w przypadku odmian objętych wyłącznym prawem do odmiany, w przypadku gdy plantacja została 
zgłoszona przez upoważnionego wnioskodawcę.
Niepotrzebne skreślić.



4. Informacja о dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

INFORMACJA nr
O dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka 
po ocenie cech zewnętrznych

ORYGINAŁ KOPIA
Podmiot zgłaszający:

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres
Miejsce dokonania oceny: _____________________

kod Docztowv

Partia sadzeniaków ziemniaka nr: 

odmiana:

o masie (kg)L liczba opakowań (szt.):.

pochodząca z plantacji zakwalifikowanej po ocenie polowej i weryfikacyjnej

1) świadectwo oceny polowej nr: z dnia:

2) świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków 
ziemniaka nr:

z dnia:

partia posortowana na frakcje o kalibrażu: 

I li III mm
Wynik oceny

nie spełnia wymagań określonych dla sadzeniaków ziemniaka z powodu;

Ocenę wykonał:

imię i nazwisko kwalifikatora urzędowego/akredytowanego* i jego numer

pieczęć i podpis kwalifikatora urzędowego/akredytowanego*

miejscowość i data wystawienia informacji podpis właściciela partii sadzeniaków

Ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną w przepisach dotyczących metod pobierania prób materiału
siewnego oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. zm.), jeżeli składający wniosek nie zgadza się z wynikiem
oceny zawartym w informacji, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:

oryginał - podmiot zgłaszający
kopię - właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa oraz zachowujący odmianę w przypadku odmian 
objętych wyłącznym prawem do odmiany, w przypadku gdy plantacja została zgłoszona przez upoważnionego wnioskodawcę.

' Niepotrzebne skreślić.



WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA
Załącznik nr 3

INFORMACJA nr
o wynikach badania

PIÓR
Podmiot zgłaszający:

ORYGINAŁ KOPIA^

imię i nazwisko albo nazwa

miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres
Informacje podane przez podmiot zgłaszający:

kod pocztowy

Gatunek

Odmiana

Numer partii materiału siewnego

Masa partii Liczba opakowań (szt.)

Świadectwo oceny polowej nr z dnia

Data pobrania próby Data wpływu próby

Wyniki badania:

czystość nasion 
(% wagowy)

nasiona
czyste

inne
nasiona

zanieczy
szczenia

kiełkowanie nasion

po dniach

(% liczbowy)

siewki
normalne

nasiona
twarde

nasiona
zdrowe

siewki
nienormalne

nasiona
martwe

wilgotność nasion 
(%)

masa
tysiąca
nasion

(g)

Nasiona innych gatunków roślin:

Informacje dodatkowe:

Powyższe wyniki odnoszą się do: ocenianej partii* badanej próby*

Data zakończenia badań:

miejscowość i data wystawienia informaqi podpis i pieczątka kierownika pracowni (laboratofium)

Pobranie prób i ocenę laboratoryjną przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną przez Międzynarodowy Oceny Nasion (ISTA).

Zgodnie z art. 49 ust. 2a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. zm.), jeżeli składający wniosek 
nie zgadza się z wynikiem oceny zawartym w informacji, przysługuje mu prawo idożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

Otrzymują:
oryginał - podmiot zgłaszający
kopię - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji wojewódzki inspektor ochrony 
roślin i nasiennictwa, zachowujący odmianę w przypadku odmian objętych wyłącznym prawem.

*Niepotrzebne skreślić.



Uzasadnienie
Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2013 r. 

w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1301) 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 prośbą 
o możliwość otrzymywania kopii dokumentów potwierdzających wyniki oceny materiału 
siewnego odmian gatunków rośłin rolniczych i warzywnych objętych wyłącznym prawem do 
odmiany

Zmiana ta umożliwi hodowcom odmian zbieranie informacji o wytwarzaniu i ocenie 
materiału siewnego ich odmian. Zmiana ta ma również na cełu ograniczenie nielegalnego 
handlu materiałem siewnym.

Ponadto projekt rozporządzenia uwzględnia zmianę przepisów ustawy z dnia 
9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. zm.) w odniesieniu do 
zgłaszania wniosków o dokonanie ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz 
ponownej oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka. Na świadectwach i informacjach 
dotyczących oceny łaboratoryjnej i oceny weryfikacyjnej zmienione zostało odniesienie do 
przepisu ustawy o nasiennictwie, wprowadzony został art. 49 ust. 2a ustawy. Zmiana ta wynika 
z przejęcia z dniem ł stycznia 2021 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Rośłin 
i Nasiennictwa laboratoriów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

W związku ze zniesieniem, w przypadków wirusów sadzeniaka ziemniaka podziału na 
wirusy „lekkie” i „ciężkie”, wzór świadectwa oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka 
zawiera jedynie informacje o „wirusach” ogółem. Natomiast w przypadku wzoru świadectwa 
oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka oraz informacji o dyskwalifikacji 
sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych określenie „ocena laboratoryjna” zostało 
zastąpione obowiązującym określeniem „ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka”.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych ponieważ zmiana wzorów 
zarówno w systemie informatycznym PIORiN, jak też w systemach informatycznych 
podmiotów posiadających akredytacje jest zmianą techniczną. Wszystkie zainteresowane 
strony, tj. PIORiN oraz podmioty zajmujące się wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym 
są przygotowane na te zmiany. Dokumenty wystawione zgodnie z obowiązującymi wzorami 
nie tracą ważności.

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 fiankcjonowania 
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:



Nazwa projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału 
siewnego

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 
krzysztofsmaczynski@minrol.gov.pl

Źródło:
art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 
o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. 
zm.)

Nr w wykazie prac 183

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 OËCD/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

S.Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach prowadzonych konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie rozesłany do NSZZ „Solidarność”,Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych Forum Związków Zawodowych, Związek Przedsiębiorców i pracodawców,Business Centre 
Club, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,Federacja 
Przedsiębiorców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Rada Dialogu Społecznego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polska Izba 
Nasienna
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.

ó.Wplyw na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z....... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]

012 34567 89 10 Łącznie (0-10)

mailto:krzysztofsmaczynski@minrol.gov.pl


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..

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

7.Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
olWatelii élrSM^gtStvmJflaffllwe - brakwplÿim „ .
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 
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.

П tak 

□ nie

I I nie dotyczy

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

9.Wpływ na rynek pracy
Zmiana rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej i nie spowoduje wpływu na pozostałe obszary

lO.Wpływ na pozostałe obszary
I I środowisko naturalne 

I I sytuacja i rozwój regionalny 

I I inne:

I I demografia 

I I mienie państwowe

r~l informatyzacja 

I I zdrowie

Omówienie wpływu Wdrożenie przepisów dyrekt3wy UE 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

IS.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy


