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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 ................................. 2022 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 roślin2)

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 129) 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 

poźn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §  4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gatunków roślin uprawnych innych niż gatunek uprawiany, z wyjątkiem roślin 

podporowych, które pozwalają na właściwy wzrost i rozwój odmiany gatunku 

uprawianego;”;

2) w §  5 w ust. 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Plantacje nasienne gatunków roślin uprawnych tworzących zwarty łan, w 

szczególności rzepaku, facelii błękitnej, gorczycy białej, grochu siewnego, buraka 

lub konopi, zakłada się w sposób, który umożliwia przeprowadzenie oceny polowej 

zgodnie z metodą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ustawy z 

dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, z zachowaniem:”,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2021/1927 z dnia 5 listopada 2021 r. 
zmieniającą załączniki I i II do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do wymogów dotyczących 
materiału siewnego mieszańców pszenicy produkowanego z zastosowaniem techniki cytoplazmatycznej 
męskiej sterylności (Dz. Urz. UE L 393 z 08.11.2021, str. 13).

3) 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, z 2020 r. poz. 975 oraz z 2021 r. poz. 184 i 1265.



b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w odstępach co 10–20 m – dla rzepaku, facelii błękitnej, gorczycy białej, grochu 

siewnego i buraka uprawianego metodą bezwysadkową,”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I:

a) w ust. 5 w tabeli po lp. 4 dodaje lp. 4a w brzmieniu:

4a – dla pszenic mieszańcowych 

produkowanych z zastosowaniem 

cytoplazmatycznej męskiej 

sterylności (CMS) odległość od 

innych źródeł pyłku, które mogą 

spowodować niepożądane 

zapylenie

300 25

– dla składnika żeńskiego CMS z 

wyjątkiem uprawy składnika 

męskiego

25 25

b) w ust. 6 w tabeli dodaje się lp. 6 w brzmieniu:

 

6 odmiany mieszańcowe pszenic 

produkowanych z 

zastosowaniem CMS

99,7 851),2)

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Wymagania dodatkowe dla odmian mieszańcowych pszenicy  

produkowanej przy użyciu CMS:

1) w zakresie cech składników mieszańca, która jest sprawdzana w następczej 

ocenie tożsamości odmianowej, materiał siewny powinien posiadać 

wystarczającą czystość i tożsamość odmianową;

2) w produkcji materiału siewnego, męska sterylność składnika żeńskiego nie 

może być niższa niż:

a) 99,7%  dla materiału siewnego kategorii elitarny,

b) 99,0%  dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany;



3) w produkcji materiału siewnego kategorii:

a) elitarny – wyrażona procentowo liczba roślin niebędących danym typem 

nie powinna przekraczać:

– 0,1%  dla linii podtrzymującej i przywracającej płodność,

– 0,3%  dla składnika żeńskiego CMS,

b) kwalifikowany  liczba roślin niebędących danym typem powinna 

stanowić nie więcej niż:

– 0,3%  dla linii przywracającej płodność,

– 0,6%  dla składnika żeńskiego CMS,

– 0,6%  jeżeli składnik żeński CMS jest mieszańcem pojedynczym;

4) materiał siewny kategorii kwalifikowany może być produkowany w uprawie 

mieszanej żeńskiego składnika męskosterylnego ze składnikiem męskim 

przywracającym płodność.”;

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: 

„§ 19a. Przepisy części I ust. 5 lp. 4a, ust. 6 lp. 6 i ust. 9a załącznika nr 2 do 

rozporządzenia tracą moc z dniem 31 sierpnia 2029 r.”.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

U Z A S A D N I E N I E

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/



Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. 

w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub 

gatunków, szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego 

oraz wzoru upoważnienia zachowującego odmianę (Dz. U. poz. 517, z późn. zm.) wynika z 

konieczności wdrożenia do dnia 31 sierpnia 2022 r. przepisów dyrektywy wykonawczej 

Komisji (UE) 2021/1927 z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniającej załączniki I i II do dyrektywy 

Rady 66/402/EWG w odniesieniu do wymogów dotyczących materiału siewnego mieszańców 

pszenicy produkowanego z zastosowaniem techniki cytoplazmatycznej męskiej sterylności 

(Dz. Urz. UE L 393 z 8.11.2021, str. 13), zwanej dalej „dyrektywą Komisji 2021/1927”.

Technika cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) została przyjęta na całym 

świecie jako technika hodowlana do produkcji mieszańców odmian materiału siewnego zbóż. 

Odpowiednie przepisy dotyczące techniki produkcji CMS obowiązują już w przypadku 

jęczmienia, a przepisy projektowanego rozporządzenia wprowadzają przepisy dla odmian 

pszenic wytwarzanych z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS).

Doświadczenie z materiałem siewnym innych mieszańców produkowanych z 

zastosowaniem techniki CMS wskazuje, że przed rozpoczęciem nowego systemu produkcji 

ważne jest przetestowanie obowiązujących wymogów technicznych. Dlatego, też zgodnie z 

przepisami wdrażanej dyrektywy Komisji 2021/1197 wymogi dotyczące oceny materiału 

siewnego odmian mieszańcowych pszenic wytworzonych przy zastosowaniu techniki  CMS 

obowiązują czasowo – do dnia 31 sierpnia 2029 r., aby umożliwić hodowcom dostosowanie 

produkcji mieszańców pszenicy w systemie mieszanym. Takie podejście jest konieczne, aby 

zminimalizować wszelkie zagrożenia związane z tym systemem produkcji i zapewnić rolnikom 

nowy rodzaj odmian pszenicy. Termin ten powinien być wystarczający, aby umożliwić 

hodowcom roślin i organom certyfikacyjnym zdobycie wiedzy niezbędnej do stosowania 

wymogów technicznych dotyczących produkcji materiału siewnego mieszańców pszenicy oraz 

aby dokonać przeglądu tych wymogów. 

Niezależnie od zmian związanych z wdrożeniem przepisów dyrektywy Komisji 

2021/1927, w projektowanym rozporządzeniu zgodnie z postępem technologicznym została 

wprowadzona możliwość prowadzenia plantacji nasiennych, gdzie oprócz gatunku, którego 

materiał siewny podlega ocenie, dopuszczona jest w uprawie wsiewka tzw. rośliny podporowej. 

Ma to szczególne znaczenie przy ocenie plantacji gatunków roślin uprawnych które łatwo 

ulegają wyleganiu. Wsiewka rośliny podporowej np. jęczmień na plantacji wyki, pozwala na 

właściwy rozwój i zbiór nasion wyki.



Ponadto w celu umożliwienia przeprowadzenia właściwej oceny materiału siewnego  

zgodnie z określonymi metodykami, w § 5 ust. 5 obowiązującego rozporządzenia do roślin 

tworzących zwarty łan została dodana gorczyca biała i groch siewy. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie zawierają przepisów przejściowych 

ponieważ wdrażane przepisy dotyczą wymagań przy ocenie polowej materiału siewnego roślin 

rolniczych. Ponieważ przepisy projektowanego rozporządzenia mają być stosowane od dnia 1 

września 2022 r., będą mogły mieć zastosowanie dopiero w kolejnym sezonie wegetacyjnym 

tj. maj/wrzesień 2023 r. Do tego czasu wszystkie zainteresowane podmioty będą mogły 

zaznajomić się z tymi przepisami. W przypadku gorczycy białej i grochu siewnego, które 

zostały dodane do roślin tworzących zwarty łan nie ma potrzeby tworzenia przepisu 

przejściowego ponieważ są to gatunki jare, których plantacje zakładane są wiosną. 

Zainteresowane podmioty również będą miały czas zaznajomić się z nowymi wymaganiami.

Przepisy dotyczące oceny polowej materiału siewnego odmian wyprodukowanych z 

zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności, zgodnie z przepisami wdrażanej 

dyrektywy Komisji 2021/1927 mają mieć zastosowanie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 

sierpnia 2029 r. Mają one charakter tzw. tymczasowego eksperymentu i mają na celu 

sprawdzenie, czy wprowadzone przepisy pozwalają na właściwą produkcję materiału siewnego 

odmian pszenic wytworzonych z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności. W 

tym okresie państwa członkowskie, na obszarze których będzie miała miejsce ocena polowa 

takich odmian, zobowiązane są do przekazywania corocznych raportów o wynikach oceny 

polowej odmian pszenic wytworzonych z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej 

sterylności. W chwili obecnej w Polsce nie jest zarejestrowana żadna odmiana pszenicy 

wytworzonej z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe, w tym na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 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.).

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy 



z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



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 
Sekretarz Stanu Lech Kołakowski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Krzysztof Smaczyński 623 21 51

Data sporządzenia
marzec 2022 r

Źródło: 
dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 
2021/19272021/1927 z dnia 5 listopada 
2021 r. zmieniająca załączniki I i II do 
dyrektywy Rady 66/402/EWG 
w odniesieniu do wymogów dotyczących 
materiału siewnego mieszańców pszenicy 
produkowanego z zastosowaniem techniki 
cytoplazmatycznej męskiej sterylności 
(Dz. Urz. UE L 393 z 8.11.2021, str. 13)
Nr w wykazie prac 353

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Technika cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) została przyjęta na całym świecie jako technika 
hodowlana do produkcji mieszańców odmian materiału siewnego zbóż. Odpowiednie przepisy dotyczące 
techniki produkcji CMS obowiązują już w przypadku jęczmienia, a przepisy projektowanego rozporządzenia 
wprowadzają przepisy dla odmian pszenic wytwarzanych z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej 
sterylności (CMS) zgodnie z przepisami  dyrektywy 2021/971.
Wprowadzenie możliwości uprawy plantacji nasiennej z roślina podporową.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Możliwość kwalifikacji materiału siewnego odmian mieszańcowych pszenic wytworzonych przy użyciu CMS
Zmiana przepisów dotyczących czystości gatunkowej plantacji nasiennych.
Osiągnięcie celu za pomocą innych środków niż środki o charakterze legislacyjnym nie jest możliwe.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Wszystkie państwa członkowskie regulują przepisy dotyczące wytwarzania i jakości zgodnie z własnym systemem 
stanowienia prawa.
Wszystkie państwa członkowskie mają wdrożyć przepisy dyrektywy 2021/971 do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Obowiązują one do dnia 31 sierpnia 2029 r.

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

Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa

16 wojewódzkich 
inspektorów ochrony 
roślin i nasiennictwa

Ustawa z dnia 9 listopada
2012 r. o nasiennictwie

Ocena polowa materiału 
siewnego w odniesieniu  do 
tożsamości odmianowej

Przedsiębiorcy 6624 Główny Inspektorat 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa
Stan na koniec 2020 roku – 
ewidencja podmiotów 
prowadzących obrót 
materiałem siewnym

Ocena polowa materiału 
siewnego w odniesieniu  do 
tożsamości odmianowej 
oraz ocena tożsamości 
odmianowej na poletkach 
kontrolnych

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
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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 został uzgodniony z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Centralnym 
Ośrodkiem Badania Odmian roślin Uprawnych.
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

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, o których mowa w projektowanym rozporządzeniu będą realizowane w ramach środków 
zaplanowanych dla PIORiN w ustawie budżetowej na rok 2022, oraz w ustawach budżetowych na 
lata następne. Ponadto wprowadzane przepisy mają charakter fakultatywny – proponowane 
rozwiązanie nie muszą być zastosowane.

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

7. 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 przedsiębiorstwaW ujęciu 

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

(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)

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, a zwłaszcza na działalność mikroprzedsiębiorców, oraz na sytuację 
ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
.

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

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

9. Wpływ na rynek pracy 
Zmiana rozporządzenia  nie spowoduje wpływu na rynek pracy

10. Wpływ na pozostałe obszary
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 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje wpływu na pozostałe 
obszary.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r., tak jak przepisy wdrażanej dyrektywy.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy
Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej.

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

Brak
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