
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy:

1) rejestracji odmian roÊlin uprawnych gatunków
okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 oraz innych gatun-
ków roÊlin uprawnych, których materia∏ siewny b´-
dzie u˝ywany do uszlachetniania gatunków okre-
Êlonych w tym za∏àczniku; 

2) wytwarzania, oceny oraz obrotu i kontroli materia-
∏u siewnego gatunków odmian roÊlin uprawnych,
o których mowa w pkt 1, oraz gatunków odmian
roÊlin uprawnych u˝ytkowanych jako roÊliny
ozdobne.

2. Przepisy ustawy nie dotyczà:

1) materia∏u siewnego roÊlin uprawnych, przezna-
czonego do krajów nieb´dàcych cz∏onkami Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem odmian roÊlin rolniczych
obj´tych systemem oceny okreÊlonej przez Orga-
nizacj´ Wspó∏pracy Ekonomicznej i Rozwoju
(OECD);

2) leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy okreÊlenie:

1) odmiana — oznacza zbiorowoÊç roÊlin lub ich cz´-
Êci, je˝eli cz´Êci te sà zdolne do wytworzenia ca∏ej
roÊliny, w obr´bie botanicznej jednostki systema-
tycznej najni˝szego znanego stopnia:
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a) którà mo˝na okreÊliç na podstawie przejawia-
nych w∏aÊciwoÊci wynikajàcych z okreÊlonego
genotypu lub kombinacji genotypów,

b) którà mo˝na odró˝niç od innej zbiorowoÊci ro-
Êlin na podstawie co najmniej jednej przejawia-
nej w∏aÊciwoÊci,

c) która nie zmienia si´ po kolejnym rozmno˝eniu
albo na koƒcu w∏aÊciwego jej cyklu rozmno˝eƒ
lub krzy˝owaƒ, podanego przez hodowc´;

2) odmiana mieszaƒcowa — oznacza odmian´ wy-
tworzonà ka˝dorazowo przez krzy˝owanie okreÊlo-
nych zbiorowoÊci roÊlin, zgodnie z podanym przez
hodowc´ tej odmiany sposobem i kolejnoÊcià;

3) sk∏adnik odmiany mieszaƒcowej — oznacza od-
mian´ lub lini´ roÊliny wykorzystywanà w procesie
wytwarzania odmiany mieszaƒcowej;

4) odmiana miejscowa — oznacza zbiorowoÊç roÊlin
w obr´bie gatunku roÊlin uprawnych powsta∏à
w wyniku d∏ugotrwa∏ego oddzia∏ywania miejsco-
wych czynników przyrodniczych i rolniczych, a nie
w wyniku prac hodowlanych;

5) zachowanie odmiany — oznacza dzia∏alnoÊç zmie-
rzajàcà do wytworzenia materia∏u siewnego tej od-
miany, która zapewni jej charakterystyczne w∏aÊci-
woÊci, wyrównanie i trwa∏oÊç; 

6) materia∏ siewny — oznacza roÊliny lub ich cz´Êci
przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia,
okulizacji lub innego sposobu rozmna˝ania roÊlin,
w tym z zastosowaniem metod biotechnologii;

7) materia∏ siewny kategorii elitarny — oznacza:

a) materia∏ siewny bazowy wytworzony przez ho-
dowc´ i przeznaczony do produkcji materia∏u
siewnego kategorii kwalifikowany,

b) materia∏ siewny przedbazowy stanowiàcy roz-
mno˝enia poprzedzajàce materia∏ siewny bazo-
wy i na wniosek hodowcy przeznaczony do pro-
dukcji materia∏u siewnego bazowego lub kate-
gorii kwalifikowany;

8) materia∏ siewny kategorii kwalifikowany — ozna-
cza materia∏ siewny wyprodukowany bezpoÊred-
nio z materia∏u bazowego i przeznaczony do pro-
dukcji materia∏u siewnego kategorii kwalifikowany
kolejnych rozmno˝eƒ lub do produkcji innej ni˝
produkcja materia∏u siewnego; 

9) materia∏ siewny kategorii standard — oznacza:

a) nasiona roÊlin warzywnych pochodzàce z roz-
mno˝enia materia∏u siewnego kategorii elitar-
ny, kategorii kwalifikowany lub materia∏u siew-
nego wytworzonego przez hodowc´ i przezna-
czone do produkcji innej ni˝ produkcja materia-
∏u siewnego,

b) materia∏ rozmno˝eniowy winoroÊli pochodzàcy
z rozmno˝enia materia∏u kategorii elitarny, kate-
gorii kwalifikowany lub kategorii standard
i przeznaczony g∏ównie do produkcji innej ni˝
produkcja materia∏u siewnego;

10) materia∏ siewny kategorii handlowy — oznacza
materia∏ siewny okreÊlonych gatunków roÊlin pa-
stewnych, oleistych lub w∏óknistych spe∏niajàcy
wymagania jakoÊciowe okreÊlone dla tej kategorii;

11) materia∏ rozmno˝eniowy roÊlin ozdobnych —
oznacza nasiona, cz´Êci roÊlin lub roÊliny, ∏àcznie
z podk∏adkami, przeznaczone do rozmna˝ania
i produkcji roÊlin ozdobnych; 

12) materia∏ szkó∏karski — oznacza materia∏ rozmno-
˝eniowy i nasadzeniowy roÊlin sadowniczych;

13) materia∏ szkó∏karski CAC (Conformitas agraria
communitatis) — oznacza materia∏ rozmno˝enio-
wy i nasadzeniowy roÊlin sadowniczych inny ni˝
materia∏ siewny kategorii elitarny i kategorii kwali-
fikowany; 

14) materia∏ rozmno˝eniowy roÊlin warzywnych —
oznacza cz´Êci roÊlin lub roÊliny, ∏àcznie z podk∏ad-
kami, z wyjàtkiem nasion, przeznaczone do roz-
mna˝ania i produkcji roÊlin warzywnych; 

15) materia∏ nasadzeniowy roÊlin warzywnych
i ozdobnych — oznacza ca∏e roÊliny uzyskane z ma-
teria∏u rozmno˝eniowego przeznaczone do nasa-
dzeƒ innych ni˝ produkcja materia∏u siewnego;

16) materia∏ rozmno˝eniowy winoroÊli — oznacza sa-
dzonki i szczepy ukorzenione, p´dy jednoroczne
i p´dy niezdrewnia∏e, podk∏adki, zrazy i sadzonki
szkó∏karskie przeznaczone do rozmna˝ania i pro-
dukcji winoroÊli;

17) partia materia∏u siewnego — oznacza okreÊlonà
iloÊç: 

a) materia∏u siewnego odmiany jednorodnej pod
wzgl´dem jej w∏aÊciwoÊci,

b) materia∏u siewnego mieszanek o okreÊlonym
przez przedsi´biorc´ sk∏adzie kilku odmian lub
gatunków roÊlin uprawnych, 

c) jednostek materia∏u rozmno˝eniowego lub na-
sadzeniowego mo˝liwà do zidentyfikowania ze
wzgl´du na jego jednorodnoÊç i pochodzenie;

18) stopieƒ kwalifikacji — oznacza kolejne rozmno˝e-
nie materia∏u siewnego w obr´bie kategorii;

19) obrót — oznacza oferowanie do sprzeda˝y, sprze-
da˝, dostaw´ materia∏u siewnego lub inny sposób
dysponowania tym materia∏em, z wyjàtkiem mate-
ria∏u siewnego przeznaczonego do:

a) oceny i kontroli,

b) przerobu, uszlachetniania i pakowania, 

c) innych celów ni˝ siew i sadzenie,

d) celów naukowych, doÊwiadczalnych i hodowli
roÊlin; 

20) hodowca — oznacza osob´, która:

a) wyhodowa∏a albo odkry∏a i wyprowadzi∏a od-
mian´ albo
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b) jest lub by∏a pracodawcà lub zleceniodawcà
osoby, o której mowa w lit. a, albo

c) jest nast´pcà prawnym osób, o których mowa
w lit. a lub lit. b, albo

d) zachowuje odmian´;

21) producent — oznacza osob´ fizycznà, prawnà albo
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowo-
Êci prawnej, która wytwarza materia∏ siewny;

22) przedsi´biorca — oznacza przedsi´biorc´ w rozu-
mieniu przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej zaj-
mujàcego si´ materia∏em siewnym;

23) dostawca — oznacza producenta lub przedsi´bior-
c´ zajmujàcego si´ materia∏em szkó∏karskim, ma-
teria∏em rozmno˝eniowym lub nasadzeniowym
roÊlin warzywnych i ozdobnych, wpisanego do re-
jestru producentów na podstawie odr´bnych prze-
pisów; 

24) paƒstwa cz∏onkowskie — oznacza paƒstwa b´dàce
cz∏onkami Unii Europejskiej;

25) paƒstwa trzecie — oznacza paƒstwa nieb´dàce
cz∏onkami Unii Europejskiej;

26) wspólnotowy katalog — oznacza wykaz odmian
rolniczych i warzywnych Unii Europejskiej dopusz-
czonych do obrotu na terytorium paƒstw cz∏on-
kowskich.

2. Przepis ust. 1 pkt 20 lit. a nie dotyczy osób, które
wyhodowa∏y albo odkry∏y i wyprowadzi∏y odmian´ na
podstawie umowy o prac´ albo innej umowy, chyba ̋ e
umowy te stanowià inaczej.

Art. 3. Do post´powania w sprawach uregulowa-
nych w ustawie stosuje si´ przepisy o post´powaniu
administracyjnym, chyba ˝e przepisy ustawy stanowià
inaczej.

Rozdzia∏ 2

Rejestracja odmian

Art. 4. 1. Rejestr odmian, zwany dalej „krajowym
rejestrem”, prowadzi si´ dla gatunków odmian okre-
Êlonych w za∏àczniku nr 1, z wyjàtkiem odmian u˝ytko-
wanych w celach ozdobnych.

2. Krajowy rejestr prowadzi Centralny OÊrodek Ba-
dania Odmian RoÊlin Uprawnych, zwany dalej „Cen-
tralnym OÊrodkiem”.

Art. 5. 1. Z zastrze˝eniem ust. 3, odmian´ wpisuje
si´ do krajowego rejestru, je˝eli jest odr´bna, wyrów-
nana i trwa∏a oraz je˝eli:

1) ma zadowalajàcà wartoÊç gospodarczà — w przy-
padku gatunków roÊlin uprawnych okreÊlonych
w za∏àczniku nr 2; 

2) hodowca:

a) nada∏ odmianie nazw´ zgodnie z wymaganiami,
o których mowa w art. 8 ust. 1, 

b) zachowuje odmian´ i posiada jej materia∏ siew-
ny w iloÊci wystarczajàcej do prowadzenia ba-
daƒ tej odmiany.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy odmian rolni-
czych, zarejestrowanych w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim na podstawie badaƒ wartoÊci gospodarczej, je˝e-
li ich materia∏ siewny b´dzie wytwarzany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do obrotu
na terenie innych paƒstw cz∏onkowskich.

3. Odmian´ miejscowà wpisuje si´ do krajowego
rejestru, je˝eli ma znaczenie dla zachowania ró˝norod-
noÊci biologicznej, bioràc pod uwag´:

1) opis odmiany potwierdzajàcy charakterystyczne
w∏aÊciwoÊci tej odmiany;

2) dost´pne wyniki badaƒ tej odmiany;

3) informacje uzyskane w trakcie jej uprawy, repro-
dukcji lub innego jej wykorzystania.

Art. 6. 1. Odmian´ uznaje si´ za odr´bnà, je˝eli
w dniu z∏o˝enia wniosku o wpis do krajowego rejestru
ró˝ni si´ ona w sposób wyraêny co najmniej jednà w∏a-
ÊciwoÊcià od innej odmiany:

1) odnoÊnie do której zosta∏ z∏o˝ony wniosek o wpis
do rejestru lub która zosta∏a wpisana do rejestru
w paƒstwie cz∏onkowskim, lub

2) która jest wpisana do wspólnotowych katalogów od-
mian lub na listy odmian w paƒstwie cz∏onkowskim.

2. Odmian´ uznaje si´ za wyrównanà, je˝eli, przy
uwzgl´dnieniu sposobu rozmna˝ania w∏aÊciwego dla
tej odmiany, jest ona wystarczajàco jednolita pod
wzgl´dem w∏aÊciwoÊci branych pod uwag´ przy bada-
niach odr´bnoÊci, jak równie˝ innych w∏aÊciwoÊci u˝y-
tych do opisu tej odmiany.

3. Odmian´ uznaje si´ za trwa∏à, je˝eli jej charakte-
rystyczne w∏aÊciwoÊci uwzgl´dnione przy badaniach
jej odr´bnoÊci, jak równie˝ inne w∏aÊciwoÊci u˝yte do
opisu tej odmiany nie zmieniajà si´ po jej rozmno˝eniu.

Art. 7. Za odmian´ o zadowalajàcej wartoÊci go-
spodarczej uwa˝a si´ odmian´, która w porównaniu do
odmian wpisanych do krajowego rejestru ma takie
w∏aÊciwoÊci, które powodujà popraw´ wartoÊci go-
spodarczej w uprawie oraz w przerobie i u˝ytkowaniu
materia∏u ze zbioru lub wyrobów wytworzonych z tego
materia∏u.

Art. 8. 1. Nazwa odmiany nie mo˝e:

1) byç taka sama jak nazwy lub podobna do nazw od-
mian nale˝àcych do tego samego lub pokrewnego
gatunku, wyst´pujàcych na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich lub trzecich, jak równie˝ nazw od-
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mian chronionych wy∏àcznym prawem hodowcy
do odmiany lub wpisanych do odpowiednich reje-
strów odmian paƒstw cz∏onkowskich, chyba ˝e od-
miana nie jest ju˝ chroniona lub nie znajduje si´
w obrocie, a jej nazwa nie by∏a powszechnie znana;

2) budziç powszechnego sprzeciwu;

3) wprowadzaç w b∏àd co do hodowcy, jej w∏aÊciwo-
Êci lub wartoÊci u˝ytkowych; 

4) byç to˝sama lub podobna do innych okreÊleƒ u˝y-
wanych powszechnie w obrocie; 

5) naruszaç prawa osób trzecich do znaków towaro-
wych; 

6) zawieraç wyrazów „odmiana” lub „odmiana mie-
szaƒcowa”; 

7) sk∏adaç si´ z samych cyfr ani rozpoczynaç si´ od
cyfry.

2. Je˝eli nazwa odmiany jest nieodpowiednia, Cen-
tralny OÊrodek wyznacza hodowcy 14-dniowy termin
podania na piÊmie propozycji nowej nazwy.

3. Obowiàzek stosowania nazwy odmiany dotyczy
ka˝dego, kto jej materia∏ siewny lub materia∏ ze zbioru
ocenia, reklamuje lub wprowadza do obrotu.

4. Nazwa odmiany podlega ochronie od dnia wyda-
nia decyzji o wpisaniu jej do krajowego rejestru,
a w przypadku skreÊlenia jej z rejestru — dopóki jej ma-
teria∏ siewny znajduje si´ w obrocie. 

Art. 9. 1. Odmian´ wpisuje si´ do krajowego reje-
stru na wniosek hodowcy albo jego pe∏nomocnika,
z wyjàtkiem odmiany miejscowej, którà wpisuje si´ na
wniosek podmiotu zachowujàcego t´ odmian´.

2. Pe∏nomocnikiem hodowcy mo˝e byç osoba fi-
zyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposia-
dajàca osobowoÊci prawnej majàca miejsce zamiesz-
kania albo siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub innych paƒstw cz∏onkowskich.

3. Je˝eli hodowca ma miejsce zamieszkania albo
siedzib´ w paƒstwie trzecim, to wniosek o wpis do re-
jestru sk∏ada jego pe∏nomocnik.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, terminy sk∏adania wniosku
o wpis odmiany do krajowego rejestru, bioràc pod uwa-
g´ biologiczne w∏aÊciwoÊci danego gatunku roÊliny.

Art. 11. 1. Wniosek o wpis odmiany do krajowego
rejestru sk∏ada si´ do Centralnego OÊrodka.

2. Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru
zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres miejsca zamieszkania ho-
dowcy albo nazw´ i adres jego siedziby; 

2) nazw´ rodzaju lub gatunku roÊliny w j´zyku pol-
skim i po ∏acinie; 

3) oznaczenie odmiany na etapie hodowli; 

4) proponowanà nazw´ odmiany; 

5) wskazanie miejsca zachowania odmiany; 

6) wskazanie kraju wyhodowania albo odkrycia i wy-
prowadzenia odmiany; 

7) oÊwiadczenie hodowcy, ˝e odmiana jest albo nie
jest genetycznie zmodyfikowana; 

8) informacj´ o z∏o˝eniu wniosku o wpis odmiany do
rejestru lub o przyznanie wy∏àcznego prawa ho-
dowcy do odmiany w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim lub trzecim.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´:

1) upowa˝nienie do reprezentowania hodowcy we
wszystkich sprawach zwiàzanych z wpisem odmia-
ny do krajowego rejestru, je˝eli wniosek sk∏ada
pe∏nomocnik hodowcy;

2) opis odmiany albo opis sk∏adników odmiany mie-
szaƒcowej (kwestionariusz techniczny); 

3) informacj´ o pochodzeniu, schemacie hodowli
i strukturze odmiany;

4) wyniki przeprowadzonego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej badania wartoÊci gospodarczej odmiany
w przypadku gatunków roÊlin okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 2;

5) pisemnà zgod´ hodowcy:

a) sk∏adników odmiany mieszaƒcowej na ich wy-
korzystanie do hodowli, je˝eli sk∏adnik tej od-
miany mieszaƒcowej jest chroniony wy∏àcznym
prawem hodowcy do odmiany,

b) odmiany macierzystej chronionej wy∏àcznym
prawem hodowcy do odmiany, je˝eli zosta∏a
wykorzystana do hodowli odmiany pochodnej; 

6) kopi´ zezwolenia ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska na uwolnienie do Êrodowiska organi-
zmu genetycznie zmodyfikowanego; 

7) kopi´ dowodu uiszczenia op∏aty za z∏o˝enie wnio-
sku o wpis odmiany do krajowego rejestru.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku o wpis odmia-
ny do krajowego rejestru oraz wzór kwestionariusza
technicznego, majàc na wzgl´dzie ujednolicenie post´-
powania w sprawie wpisu odmiany do rejestru.

5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mo-
gà byç udost´pniane bez pisemnej zgody hodowcy.

6. Je˝eli z∏o˝ono wnioski nieró˝niàce si´ wyraênie
od siebie, to pierwszeƒstwo wpisu do rejestru ma ta
odmiana, w stosunku do której wniosek wp∏ynà∏ wcze-
Êniej do Centralnego OÊrodka, co potwierdza nadany
ka˝demu z wniosków numer wp∏ywu. 
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Art. 12. 1. Przed wpisaniem odmiany do krajowego
rejestru Centralny OÊrodek przeprowadza badania od-
r´bnoÊci, wyrównania i trwa∏oÊci, zwane dalej „bada-
niami OWT”, zgodnie z metodykami okreÊlonymi przez
Mi´dzynarodowy Zwiàzek Ochrony Nowych Odmian
RoÊlin (UPOV) lub badania wartoÊci gospodarczej od-
miany, zwane dalej „badaniami WGO”.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, sà prowadzo-
ne przez okres niezb´dny do dokonania oceny, czy da-
na odmiana jest odr´bna, wyrównana i trwa∏a lub po-
siada zadowalajàcà wartoÊç gospodarczà.

3. Badanie odmiany zg∏oszonej do wpisu do krajo-
wego rejestru rozpoczyna si´ w najbli˝szym sezonie
wegetacyjnym nast´pujàcym po terminie z∏o˝enia
wniosku.

4. Przed rozpocz´ciem badaƒ OWT lub WGO Cen-
tralny OÊrodek zawiadamia pisemnie hodowc´ o ter-
minie rozpocz´cia i przewidywanym terminie zakoƒ-
czenia badaƒ.

5. Hodowca jest obowiàzany dostarczyç nieodp∏at-
nie do Centralnego OÊrodka materia∏ siewny w celu
przeprowadzenia badaƒ OWT lub WGO.

6. Materia∏ siewny dostarczony do badaƒ OWT lub
WGO powinien byç wolny od organizmów kwarantan-
nowych.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, niezb´dnà do przeprowadze-
nia badaƒ OWT lub WGO iloÊç materia∏u siewnego
oraz terminy, w jakich materia∏ ten nale˝y dostarczyç
do Centralnego OÊrodka, bioràc pod uwag´ biologicz-
ne w∏aÊciwoÊci danego gatunku roÊliny. 

8. Je˝eli hodowca nie dostarczy materia∏u siewne-
go odmiany do badaƒ OWT lub WGO, wniosek o wpi-
sanie odmiany do krajowego rejestru pozostawia si´
bez rozpoznania.

9. Je˝eli Centralny OÊrodek nie prowadzi badaƒ
OWT dotyczàcych danego gatunku, mo˝e:

1) zleciç przeprowadzenie tych badaƒ lub ich cz´Êci
innemu podmiotowi albo

2) uznaç wyniki badaƒ OWT wykonanych za granicà 

— na koszt hodowcy, je˝eli wyrazi on pisemnà zgod´.

10. Centralny OÊrodek, przed zleceniem wykonania
badaƒ OWT albo przed uznaniem wyników badaƒ
OWT, przekazuje hodowcy na piÊmie wysokoÊç kosz-
tów zwiàzanych z tymi badaniami.

11. Je˝eli hodowca w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania informacji o wysokoÊci kosztów, o których mo-
wa w ust. 10, nie dokona wp∏aty na rachunek wskaza-
ny przez Centralny OÊrodek, wniosek o wpisanie od-
miany do krajowego rejestru pozostawia si´ bez rozpo-
znania.

Art. 13. 1. Hodowca w czasie trwania badaƒ OWT
lub WGO jest obowiàzany:

1) prowadziç dokumentacj´ dotyczàcà zachowania
odmiany, która powinna zawieraç dane o wytwa-
rzaniu wszystkich rozmno˝eƒ poprzedzajàcych
otrzymanie materia∏u siewnego kategorii elitarny;

2) umo˝liwiç Centralnemu OÊrodkowi przeprowadza-
nie kontroli obejmujàcej: 

a) dokonanie przeglàdu roÊlinnych materia∏ów ho-
dowlanych i hodowlanego materia∏u siewnego,

b) pobranie próbek kontrolnych materia∏u siewne-
go w celu sprawdzenia to˝samoÊci odmiany,

c) sprawdzenie dokumentacji, o której mowa
w pkt 1, i posiadanej bazy hodowlanej;

3) udzielaç, na wniosek Centralnego OÊrodka, pisem-
nych wyjaÊnieƒ i informacji niezb´dnych do prze-
prowadzenia badaƒ OWT lub WGO.

2. Je˝eli w trakcie badaƒ OWT lub WGO nastàpi∏a
zmiana hodowcy, nowy hodowca jest obowiàzany pi-
semnie zawiadomiç o tym Centralny OÊrodek w terminie
30 dni od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana hodowcy.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, do-
∏àcza si´ kopi´ dokumentów potwierdzajàcych prawo
hodowcy do odmiany.

4. Hodowcy umo˝liwia si´ zapoznanie si´ z przebie-
giem oraz wynikami badaƒ OWT lub WGO jego odmiany.

Art. 14. 1. Po przeprowadzeniu badaƒ OWT lub
WGO dyrektor Centralnego OÊrodka wydaje decyzj´
w sprawie wpisania odmiany do krajowego rejestru.

2. Dyrektor Centralnego OÊrodka odmawia, w dro-
dze decyzji, wpisania odmiany do krajowego rejestru,
je˝eli odmiana nie spe∏nia warunków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 lub ust. 3.

3. Od decyzji w sprawie wpisania odmiany do kra-
jowego rejestru przys∏uguje hodowcy odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

4. Hodowca odmiany wpisanej do krajowego reje-
stru otrzymuje raport koƒcowy dotyczàcy badaƒ OWT. 

5. Centralny OÊrodek mo˝e udost´pniç jednostce,
która prowadzi rejestr odmian w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, raport koƒcowy dotyczàcy badaƒ OWT
wpisanych do krajowego rejestru.

6. Hodowca, którego odmiana zosta∏a wpisana do
krajowego rejestru, przekazuje Inspekcji Ochrony Ro-
Êlin i Nasiennictwa próbk´ materia∏u siewnego nie-
zb´dnà do dokonania badaƒ kontrolnych.

7. Przepis ust. 6 nie dotyczy odmian materia∏u
szkó∏karskiego, winoroÊli i ziemniaka.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli wielkoÊç próbki, o której mowa
w ust. 6, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwe dokonanie ba-
daƒ kontrolnych.

Art. 15. 1. Ka˝dy mo˝e zg∏osiç pisemne zastrze˝enia
do dyrektora Centralnego OÊrodka w sprawie wpisania
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odmiany do krajowego rejestru, je˝eli posiada doku-
menty lub informacje potwierdzajàce, ˝e:

1) odmiana nie spe∏nia warunków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, lub

2) hodowca nie jest uprawniony do z∏o˝enia wniosku
o wpis odmiany do krajowego rejestru.

2. Centralny OÊrodek, w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygni´cia zastrze˝eƒ dotyczàcych wpisu odmiany
do krajowego rejestru, pisemnie informuje zg∏aszajà-
cego zastrze˝enia o ich uwzgl´dnieniu lub o odmowie
ich uwzgl´dnienia.

3. Pisemna informacja, o której mowa w ust. 2, za-
wiera uzasadnienie okreÊlajàce przyczyny uwzgl´dnie-
nia albo nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ dotyczàcych wpi-
su odmiany do krajowego rejestru.

4. W przypadku uwzgl´dnienia zastrze˝eƒ z przy-
czyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i z∏o˝enia wniosku
o wpis odmiany do krajowego rejestru przez uprawnio-
nego hodowc´, uznaje si´ wyniki badaƒ OWT lub WGO
dotyczàce danej odmiany.

Art. 16. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, decyzje w sprawie
wpisu odmiany do krajowego rejestru, przed∏u˝enia
wpisu i skreÊlenia odmiany z krajowego rejestru dyrek-
tor Centralnego OÊrodka wydaje po zasi´gni´ciu opinii
odpowiedniej komisji do spraw rejestracji odmian,
dzia∏ajàcej w zakresie: 

1) roÊlin zbo˝owych;

2) kukurydzy;

3) roÊlin stràczkowych;

4) roÊlin motylkowatych drobnonasiennych i traw;

5) roÊlin korzeniowych; 

6) ziemniaka; 

7) roÊlin oleistych; 

8) roÊlin w∏óknistych;

9) winoroÊli.

2. Zasi´gni´cia opinii komisji nie wymaga decyzja
dotyczàca odmiany, w przypadku której nie bada si´
wartoÊci gospodarczej, oraz decyzja o skreÊleniu od-
miany z powodu, o którym mowa w art. 23 ust. 1.

3. Komisja do spraw rejestracji odmian liczy od 3
do 7 cz∏onków, spoÊród których wybiera si´ przewod-
niczàcego, powo∏ywanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa na wniosek dyrektora Centralnego
OÊrodka spoÊród przedstawicieli organizacji nauko-
wych, zawodowych i gospodarczych zainteresowa-
nych u˝ytkowaniem odmian i ochronà ró˝norodnoÊci
biologicznej.

4. Kadencja cz∏onków komisji do spraw rejestracji
odmian trwa 4 lata.

5. Cz∏onkom komisji do spraw rejestracji odmian za
udzia∏ w posiedzeniu przys∏ugujà diety oraz zwrot
kosztów podró˝y na obszarze kraju w oparciu o przepi-
sy wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.1)).

6. Koszty dzia∏alnoÊci komisji do spraw rejestracji
odmian pokrywa Centralny OÊrodek.

Art. 17. 1. Krajowy rejestr jest jawny i zawiera:

1) okreÊlenie gatunku roÊliny w j´zyku polskim i po
∏acinie oraz nazw´ odmiany;

2) imi´, nazwisko i adres miejsca zamieszkania ho-
dowcy lub jego pe∏nomocnika albo nazw´ i adres
siedziby hodowcy lub jego pe∏nomocnika;

3) dat´ wpisania odmiany do krajowego rejestru lub
dat´ skreÊlenia jej z krajowego rejestru;

4) oznaczenie kraju hodowcy;

5) wskazanie dokumentów, na podstawie których do-
konano wpisu, przed∏u˝enia okresu wpisu albo
skreÊlenia odmiany z rejestru;

6) informacj´ wskazujàcà, czy odmiana jest genetycz-
nie zmodyfikowana.

2. Odmiana wpisana do krajowego rejestru otrzy-
muje numer rejestrowy, który sk∏ada si´ z kolejnego
numeru w rejestrze oraz wielkiej litery wskazujàcej da-
nà grup´ roÊlin.

3. Dla poszczególnych grup roÊlin ustala si´ nast´-
pujàce oznaczenia literowe:

1) R — roÊliny rolnicze; 

2) W — roÊliny warzywne; 

3) S — roÊliny sadownicze.

4. W krajowym rejestrze w ramach roÊlin warzyw-
nych wyodr´bnia si´ odmiany, których materia∏ siew-
ny mo˝e byç uznany za: 

1) materia∏ siewny kategorii elitarny, kategorii kwali-
fikowany lub kategorii standard — lista A;

2) materia∏ siewny kategorii standard — lista B.

Art. 18. 1. Wpisu do krajowego rejestru dokonuje
si´ na okres: 

1) 25 lat — w przypadku odmian drzew i winoroÊli,

2) 20 lat — w przypadku odmian krzewów i bylin,

3) 10 lat — w przypadku odmian pozosta∏ych gatun-
ków roÊlin

— liczàc od roku kalendarzowego nast´pujàcego po
roku, w którym dokonano wpisu odmiany do krajowe-
go rejestru. 
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2. Na wniosek hodowcy okres wpisu odmiany do
krajowego rejestru mo˝e byç przed∏u˝ony odpowied-
nio o 25, 20 i 10 lat, je˝eli odmiana ta nadal spe∏nia wy-
magania dotyczàce odr´bnoÊci, wyrównania i trwa∏o-
Êci, jest uprawiana i ma znaczenie gospodarcze albo
znaczenie dla zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej. 

3. Wniosek o przed∏u˝enie okresu wpisu odmiany
do krajowego rejestru powinien byç z∏o˝ony co naj-
mniej 2 lata przed up∏ywem tego okresu.

4. Wniosek z∏o˝ony po up∏ywie terminu okreÊlone-
go w ust. 3 pozostawia si´ bez rozpoznania.

5. Wpis odmiany do krajowego rejestru jest wa˝ny
do czasu zakoƒczenia badaƒ, od których jest uzale˝nio-
ne wydanie decyzji o przed∏u˝eniu okresu wpisu w kra-
jowym rejestrze.

Art. 19. 1. Po wpisaniu odmiany do krajowego re-
jestru hodowca jest obowiàzany do zachowania tej od-
miany przez okres wpisu w rejestrze; przepisy art. 13
stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 dotyczy tak˝e odmian wpisanych
do wspólnotowych katalogów, a niewpisanych do kra-
jowego rejestru, je˝eli ich zachowanie ma byç prowa-
dzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Hodowca w celu zachowania odmiany zg∏asza
do Centralnego OÊrodka, na piÊmie, nast´pujàce infor-
macje:

1) imi´, nazwisko i adres miejsca zamieszkania ho-
dowcy albo nazw´ i adres jego siedziby; 

2) nazw´ rodzaju lub gatunku roÊliny w j´zyku pol-
skim i po ∏acinie; 

3) wskazanie kraju wyhodowania albo odkrycia i wy-
prowadzenia odmiany;

4) nazw´ odmiany; 

5) wskazanie dotychczasowych miejsc i proponowa-
nego miejsca zachowania odmiany; 

6) oÊwiadczenie hodowcy, ˝e odmiana jest albo nie
jest genetycznie zmodyfikowana; 

7) opis odmiany, a w przypadku odmian mieszaƒco-
wych tak˝e opis jej sk∏adników, pochodzàce z jed-
nostek odpowiedzialnych za rejestracj´ odmian.

4. Hodowca dostarcza do Centralnego OÊrodka
próbk´ materia∏u siewnego odmiany, o której mowa
w ust. 1 i 2.

5. Centralny OÊrodek prowadzi list´ hodowców za-
chowujàcych odmiany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 20. Po wpisaniu odmiany do krajowego reje-
stru Centralny OÊrodek przeprowadza badania OWT.

Art. 21. Hodowca, którego odmiana zosta∏a zg∏o-
szona do wpisu do krajowego rejestru albo wpisana do
tego rejestru, jest obowiàzany poinformowaç Central-
ny OÊrodek o zg∏oszeniu, wpisaniu, przed∏u˝eniu okre-

su wpisu, skreÊleniu albo wycofaniu wniosku o wpis
odmiany do odpowiednich rejestrów paƒstw cz∏on-
kowskich oraz o zmianach nazwy tej odmiany w termi-
nie 60 dni od dnia uzyskania z paƒstw cz∏onkowskich
informacji o powstaniu tych zmian.

Art. 22. 1. Za z∏o˝enie wniosku o dokonanie wpisu
odmiany do krajowego rejestru, badanie OWT lub
WGO, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmia-
ny w krajowym rejestrze, z∏o˝enie wniosku o przed∏u-
˝enie okresu wpisu Centralny OÊrodek pobiera op∏aty.

2. Je˝eli w tym samym roku kalendarzowym bada-
nia OWT sà wykonywane w celu wpisania odmiany do
krajowego rejestru i w celu przyznania wy∏àcznego
prawa do tej odmiany, to za badania te pobiera si´ jed-
nà op∏at´.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
op∏at, o których mowa w ust. 1, sposób oraz termin ich
uiszczania, majàc na uwadze zró˝nicowane koszty po-
noszone przez Centralny OÊrodek zwiàzane z prowa-
dzeniem badaƒ i rejestracjà odmian poszczególnych
gatunków roÊlin.

Art. 23. 1. Odmian´ skreÊla si´ z krajowego reje-
stru, je˝eli:

1) nie jest odr´bna;

2) nie spe∏nia wymagaƒ dotyczàcych wyrównania
lub trwa∏oÊci;

3) up∏ynà∏ okres wpisu w krajowym rejestrze;

4) zagra˝a zdrowiu ludzi, zwierzàt lub roÊlin;

5) hodowca:

a) z∏o˝y∏ wniosek o skreÊlenie jej z krajowego reje-
stru lub 

b) zalega od co najmniej 6 miesi´cy z uiszczeniem
op∏at, o których mowa w art. 22 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 pkt 5 lit. a nie dotyczy sytuacji, gdy
odmiana wpisana do krajowego rejestru jest nadal za-
chowywana.

3. Odmian´ mo˝na skreÊliç z krajowego rejestru,
je˝eli:

1) hodowca:

a) nie dostarcza informacji niezb´dnych do jej ba-
dania i oceny lub

b) zaprzesta∏ zachowywania odmiany, lub

c) nie dostarcza bezp∏atnie materia∏u siewnego
odmiany w iloÊci wystarczajàcej do dokonania
badaƒ, lub

d) uniemo˝liwia przeprowadzenie kontroli zacho-
wania odmiany, lub

e) nie nada∏ odmianie nowej nazwy, gdy nazwa od-
miany wpisanej do krajowego rejestru nie spe∏-
nia wymagaƒ, o których mowa w art. 8 ust. 1;
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2) odmiana przesta∏a mieç zadowalajàcà wartoÊç go-
spodarczà;

3) odmian´ zarejestrowano na podstawie fa∏szywych
dowodów.

Art. 24. 1. W celu sporzàdzenia opisowych list od-
mian zawierajàcych informacje o plonach, cechach ja-
koÊciowych i u˝ytkowych odmian dokonuje si´ badaƒ
WGO gatunków roÊlin warzywnych i sadowniczych
wymienionych w za∏àczniku nr 3, po ich wpisaniu do
krajowego rejestru.

2. Opisowe listy odmian mogà byç równie˝ sporzà-
dzane dla odmian wymienionych w za∏àczniku nr 2, na
podstawie badaƒ WGO dokonanych przed wpisaniem
odmiany do krajowego rejestru oraz na podstawie sta-
∏ych lub okresowych badaƒ WGO odmian wpisanych
do krajowego rejestru, zwanych dalej „porejestrowym
doÊwiadczalnictwem odmianowym”.

Art. 25. 1. Porejestrowe doÊwiadczalnictwo odmia-
nowe prowadzi Centralny OÊrodek we wspó∏pracy
z samorzàdami województw i izbami rolniczymi.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy badaƒ odmian tych ga-
tunków roÊlin, w przypadku których przeprowadza si´
badania w celu sporzàdzenia list opisowych odmian.

3. Porejestrowe doÊwiadczalnictwo odmianowe
prowadzi si´ zgodnie z metodykà opracowanà przez
Centralny OÊrodek dla wa˝nych gospodarczo gatun-
ków roÊlin na obszarze województwa. 

4. Na podstawie wyników porejestrowego do-
Êwiadczalnictwa odmianowego Centralny OÊrodek
w porozumieniu z samorzàdem województwa i izbà
rolniczà ustala list´ zalecanych do uprawy odmian na
obszarze województwa.

Art. 26. Przepisy art. 13—15, 18, 19, 21 i 23 dotyczà-
ce hodowcy stosuje si´ odpowiednio do podmiotu za-
chowujàcego odmian´ miejscowà.

Rozdzia∏ 3

Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin Uprawnych

Art. 27. 1. Centralny OÊrodek jest paƒstwowà jed-
nostkà bud˝etowà podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rolnictwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia, nadaje statut Centralnego OÊrodka,
uwzgl´dniajàc jego organizacj´ i zakres zadaƒ.

Art. 28. 1. Centralny OÊrodek realizuje zadania
okreÊlone w przepisach ustawy i w przepisach o ochro-
nie prawnej odmian roÊlin.

2. Realizujàc zadania, o których mowa w ust. 1,
Centralny OÊrodek w szczególnoÊci:

1) sporzàdza i udost´pnia:

a) informacje o odmianach wpisanych do krajowe-
go rejestru, 

b) opisy botaniczne odmian wpisanych do krajo-
wego rejestru, 

c) listy odmian rolniczych, warzywnych, sadowni-
czych wpisanych do krajowego rejestru,

d) listy opisowe odmian, w których umieszcza si´
informacje o plonach, cechach jakoÊciowych
i u˝ytkowych odmian, 

e) informacje o wynikach porejestrowego do-
Êwiadczalnictwa odmianowego;

2) wspó∏pracuje z:

a) zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi
za rejestracj´ odmian i ochron´ prawnà od-
mian, 

b) Mi´dzynarodowym Zwiàzkiem Ochrony No-
wych Odmian RoÊlin (UPOV), Komisjà Europej-
skà i Wspólnotowym Biurem Odmian RoÊlin
(CPVO).

Art. 29. 1. Centralny OÊrodek prowadzi badania od-
mian, o których mowa w art. 12, 20 i 25, we w∏asnym
zakresie lub mo˝e zlecaç przeprowadzanie tych badaƒ
innym podmiotom.

2. Centralny OÊrodek mo˝e Êwiadczyç us∏ugi ba-
dawcze, doÊwiadczalne, szkoleniowe lub informatycz-
ne w zakresie nasiennictwa.

Art. 30. 1. Przychody Centralnego OÊrodka uzyski-
wane ze Êwiadczenia us∏ug badawczych i doÊwiadczal-
nych niestanowiàcych dzia∏alnoÊci statutowej Central-
nego OÊrodka, szkoleniowych i informatycznych sta-
nowià Êrodki specjalne w rozumieniu ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594
i Nr 96, poz. 874) i sà gromadzone na wyodr´bnionym
rachunku bankowym.

2. Ârodkami specjalnymi, o których mowa w ust. 1,
dysponuje dyrektor Centralnego OÊrodka, zgodnie
z rocznym planem obejmujàcym przychody i rozchody.

3. Ârodki specjalne, o których mowa w ust. 1, prze-
znacza si´ na pokrycie kosztów us∏ug niestanowiàcych
dzia∏alnoÊci statutowej Êwiadczonych przez Centralny
OÊrodek.

4. W przypadku sfinansowania w pe∏ni kosztów,
o których mowa w ust. 3, pozosta∏e Êrodki finansowe,
o których mowa w ust. 1, mogà byç przeznaczone na
dofinansowanie kosztów dzia∏alnoÊci Centralnego
OÊrodka, w tym szkoleƒ i doskonalenia zawodowego
pracowników.

Art. 31. 1. Centralny OÊrodek publikuje, co dwa
miesiàce, w wydawanym przez siebie diariuszu, infor-
macje o z∏o˝onych wnioskach o wpis odmiany do kra-
jowego rejestru, o przed∏u˝eniu okresu wpisu w krajo-
wym rejestrze i o skreÊleniu odmian z krajowego reje-
stru oraz propozycje nazw odmian.

2. Centralny OÊrodek corocznie publikuje listy od-
mian gatunków roÊlin uprawnych, których odmiany
zosta∏y wpisane do krajowego rejestru odmian. 
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Rozdzia∏ 4

Wytwarzanie i ocena materia∏u siewnego

Art. 32. 1. Wytwarzanie materia∏u siewnego roz-
poczyna si´ od materia∏u wytworzonego przez ho-
dowc´ lub dostawc´ danego gatunku lub odmiany
i stanowi jedno lub kilka jego rozmno˝eƒ; dla odmia-
ny mieszaƒcowej wytwarzanie tego materia∏u obej-
muje wytwarzanie sk∏adników mieszaƒca oraz ich
krzy˝owanie.

2. Przy wytwarzaniu materia∏u siewnego nale˝y za-
pewniç w szczególnoÊci:

1) utrzymanie to˝samoÊci i czystoÊci odmianowej;

2) ochron´ przed pora˝eniem chorobami i szkodnika-
mi roÊlin, przenoszonymi przez materia∏ siewny;

3) uzyskanie materia∏u siewnego o odpowiedniej dla
poszczególnych gatunków i odmian jakoÊci,
a w szczególnoÊci:

a) o odpowiedniej zdolnoÊci kie∏kowania, czysto-
Êci i wielkoÊci zanieczyszczeƒ, to˝samoÊci ga-
tunkowej i odmianowej oraz zdrowotnoÊci,

b) o cechach zewn´trznych odpowiednich dla
okreÊlonych gatunków i grup roÊlin;

4) wystarczajàcà do oceny wielkoÊç partii materia∏u
siewnego.

3. Przy wytwarzaniu materia∏u siewnego po-
wierzchnia plantacji nasiennych roÊlin rolniczych nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ 0,5 ha.

4. Plantacje nasienne powinny byç odpowiednio
oznakowane.

Art. 33. 1. Dostawca jest obowiàzany:

1) prowadziç dokumentacj´ okreÊlajàcà etapy proce-
su produkcji, z uwzgl´dnieniem:

a) jakoÊci materia∏u u˝ytego do produkcji,

b) techniki siewu, sadzenia i pikowania roÊlin,

c) sposobu rozmna˝ania i zbioru,

d) terminów i technik pakowania, przechowywa-
nia i transportu,

e) zakupu materia∏u rozmno˝eniowego,

f) wielkoÊci produkcji poszczególnych rodzajów
materia∏u rozmno˝eniowego i nasadzeniowego,

g) stosowania zabiegów na roÊlinach z u˝yciem
Êrodków ochrony roÊlin lub innych zabiegów
chemicznych;

2) prowadziç dokumentacj´ dotyczàcà roÊlin zakupio-
nych i otrzymanych od innych dostawców, b´dà-
cych w produkcji i wys∏anych do innych dostaw-
ców;

3) informowaç wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwanego dalej
„wojewódzkim inspektorem”, o wystàpieniu orga-
nizmów szkodliwych podlegajàcych obowiàzkowi
zwalczania na wytwarzanym materiale rozmno˝e-
niowym i nasadzeniowym; 

4) umo˝liwiç przeprowadzenie kontroli w zakresie
wytwarzania, w tym pobieranie próbek do badaƒ
osobom upowa˝nionym przez wojewódzkiego in-
spektora; 

5) udzielaç informacji lub wyjaÊnieƒ na ̋ àdanie woje-
wódzkiego inspektora.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
powinna byç przechowywana przez dostawc´:

1) materia∏u rozmno˝eniowego i nasadzeniowego
roÊlin warzywnych i ozdobnych — przez okres
12 miesi´cy po zakoƒczeniu cyklu produkcyjnego;

2) materia∏u szkó∏karskiego — przez okres 3 lat po za-
koƒczeniu cyklu produkcyjnego.

Art. 34. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, mo˝e utworzyç rejon zam-
kni´ty wytwarzania materia∏u siewnego kategorii eli-
tarny i kategorii kwalifikowany odmian sadzeniaków
ziemniaka, zwany dalej „rejonem zamkni´tym”, majàc
na wzgl´dzie uzyskanie odpowiedniej jakoÊci tego ma-
teria∏u.

2. Rejon zamkni´ty, o którym mowa w ust. 1, two-
rzy si´ na wniosek wojewody, po uprzednim uzyskaniu
zgody Komisji Europejskiej.

3. Rejon zamkni´ty obejmuje obszar województwa
lub jego cz´Êç.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, tworzàc
rejon zamkni´ty, okreÊla w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w ust. 1, odmiany i kategorie sadzeniaków ziem-
niaka, które mogà byç uprawiane w tym rejonie.

5. W rejonie zamkni´tym obowiàzuje zakaz uprawy
odmian i kategorii sadzeniaków ziemniaka innych ni˝
okreÊlone przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa. 

Art. 35. 1. Oceny materia∏u siewnego dokonuje, je-
˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej, wojewódzki
inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na:

1) po∏o˝enie plantacji — w przypadku oceny polowej;

2) miejsce pobierania próbek — w przypadku oceny
laboratoryjnej;

3) miejsce zamieszkania albo siedzib´ przedsi´biorcy
lub miejsce dokonywania przerobu — w przypad-
ku oceny cech zewn´trznych.

2. Je˝eli wojewódzki inspektor, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e dokonaç oceny materia∏u siewnego,
G∏ówny Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwa-
ny dalej „G∏ównym Inspektorem”, wska˝e innego wo-
jewódzkiego inspektora, który dokona oceny tego ma-
teria∏u.
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Art. 36. 1. Ocena materia∏u siewnego:

1) polega na sprawdzeniu, czy uprawy nasienne od-
powiadajà wymaganiom obowiàzujàcym przy wy-
twarzaniu materia∏u siewnego lub czy materia∏
siewny odpowiada okreÊlonym wymaganiom ja-
koÊciowym;

2) w zale˝noÊci od gatunku i kategorii roÊlin, obejmu-
je wszystkie bàdê jednà z nast´pujàcych ocen:

a) ocen´ polowà polegajàcà na sprawdzeniu, czy
plantacje nasienne roÊlin uprawnych spe∏niajà
wymagania dotyczàce wytwarzania,

b) ocen´ laboratoryjnà polegajàcà na sprawdze-
niu jakoÊci materia∏u siewnego,

c) ocen´ to˝samoÊci odmianowej polegajàcà na
sprawdzeniu, na ka˝dym etapie wegetacji ro-
Êlin, czy cechy odmian pozosta∏y niezmienione
w procesie rozmna˝ania, w celu potwierdzenia
to˝samoÊci i czystoÊci odmianowej poszczegól-
nych partii materia∏u siewnego, 

d) ocen´ cech zewn´trznych polegajàcà na spraw-
dzeniu cech materia∏u siewnego, w zakresie
okreÊlonych wymagaƒ.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, metody dokonywania oce-
ny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka,
cech zewn´trznych materia∏u siewnego oraz metody
oceny polowej, laboratoryjnej i to˝samoÊci odmiano-
wej materia∏u szkó∏karskiego, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç oceny tego materia∏u wed∏ug jednolitych
zasad.

Art. 37. 1. Wniosek o dokonanie oceny materia∏u
siewnego roÊlin rolniczych i warzywnych sk∏ada ho-
dowca lub osoba przez niego upowa˝niona, która b´-
dzie prowadziç obrót tym materia∏em, a wniosek o do-
konanie oceny materia∏u szkó∏karskiego — dostawca
tego materia∏u.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ do
wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego ze wzgl´du na
po∏o˝enie plantacji.

3. Wniosek o dokonanie oceny, o której mowa
w ust. 1, z wy∏àczeniem materia∏u szkó∏karskiego, za-
wiera:

1) imi´, nazwisko i adres miejsca zamieszkania przed-
si´biorcy lub producenta albo nazw´ i adres jego
siedziby; 

2) okreÊlenie miejsca po∏o˝enia plantacji, w tym na-
zw´ miejscowoÊci, gminy, powiatu i wojewódz-
twa;

3) nazw´ gatunku podanà w j´zyku polskim i po ∏acinie; 

4) nazw´ odmiany; 

5) formu∏´ mieszaƒca — w przypadku odmian mie-
szaƒcowych;

6) okreÊlenie stopnia kwalifikacji wysianego materia-
∏u siewnego oraz numer i dat´ Êwiadectwa jakoÊci
materia∏u siewnego;

7) numer partii materia∏u siewnego u˝ytego do siewu;

8) informacj´ o wys∏aniu bàdê niewys∏aniu próbki do
oceny to˝samoÊci odmianowej;

9) oznaczenie powierzchni plantacji; 

10) okreÊlenie roku za∏o˝enia plantacji w przypadku
roÊlin dwu- i wieloletnich;

11) informacje o przedplonie; 

12) okreÊlenie przewidywanej wielkoÊci zbioru;

13) okreÊlenie przewidywanej liczby etykiet;

14) informacj´, czy plantacja jest kwalifikowana zgod-
nie z systemem okreÊlonym przez OECD; 

15) informacj´, czy plantacja jest kwalifikowana zgod-
nie z systemem okreÊlonym przez Europejskà Ko-
misj´ Gospodarczà Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (UN/ECE) w przypadku sadzeniaków
ziemniaka. 

4. Do wniosku do∏àcza si´, w przypadku zg∏aszania
do oceny plantacji: 

1) obsianych albo obsadzonych materia∏em hodow-
lanym:

a) oÊwiadczenie hodowcy, ˝e materia∏ hodowlany
zosta∏ wyprodukowany zgodnie z metodykà ho-
dowli przyj´tà dla zg∏aszanej odmiany,

b) opis sk∏adników mieszaƒca, przy zg∏aszaniu do
oceny polowej odmiany mieszaƒcowej;

2) obsianych albo obsadzonych sk∏adnikami mie-
szaƒca:

a) oÊwiadczenie hodowcy, ˝e materia∏ siewny
sk∏adników mieszaƒca zosta∏ wyprodukowany
zgodnie z metodykà hodowli przyj´tà dla zg∏a-
szanej odmiany mieszaƒcowej, lub Êwiadectwo
kwalifikacji polowej sk∏adników mieszaƒca,

b) opis sk∏adników mieszaƒca;

3) obsianych albo obsadzonych materia∏em siew-
nym kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany:

a) protokó∏ pobrania próbki nasion materia∏u
siewnego do oceny to˝samoÊci odmianowej,

b) orygina∏ lub uwierzytelnionà kopi´ Êwiadectwa
jakoÊci materia∏u siewnego u˝ytego do obsia-
nia plantacji, 

c) kopi´ dokumentu zakupu potwierdzajàcà zgod-
noÊç z danymi zawartymi w Êwiadectwie jako-
Êci, a w szczególnoÊci numer partii i numery ety-
kiet materia∏u siewnego, 

d) opis sk∏adników mieszaƒca, przy zg∏aszaniu do
oceny polowej odmiany mieszaƒcowej;
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4) nasiennych sadzeniaków ziemniaka:

a) Êwiadectwo oceny laboratoryjnej,

b) Êwiadectwo oceny cech zewn´trznych, 

c) kopi´ dokumentu zakupu, potwierdzajàcà zgod-
noÊç z danymi zawartymi w Êwiadectwie,
a w szczególnoÊci numer partii i numery etykiet
materia∏u siewnego;

5) na których odbywa si´ reprodukcja nasion roÊlin
rolniczych odmian zagranicznych nieprzeznaczo-
nych do obrotu w kraju:

a) Êwiadectwo Mi´dzynarodowego Zwiàzku Oce-
ny Nasion (ISTA) lub Stowarzyszenia Agencji
Urz´dowej Kwalifikacji Nasion (AOSCA), z po-
daniem wyników wartoÊci siewnej,

b) certyfikat stwierdzajàcy stopieƒ kwalifikacji lub
kategori´ materia∏u siewnego,

c) etykiet´ ka˝dej partii materia∏u siewnego, 

d) umow´ na prowadzenie reprodukcji materia∏u
siewnego okreÊlajàcà powierzchni´, jaka po-
winna byç obsiana albo obsadzona, oraz mas´
zu˝ytego materia∏u siewnego,

e) pisemnà zgod´ odpowiednich jednostek
paƒstw cz∏onkowskich lub trzecich, odpowie-
dzialnych za prowadzenie kwalifikacji na prowa-
dzenie reprodukcji;

6) materia∏u szkó∏karskiego:

a) oÊwiadczenie hodowcy, ˝e materia∏ przedbazo-
wy zosta∏ wyprodukowany zgodnie z metodykà
hodowli przyj´tà dla zg∏oszonej odmiany,

b) Êwiadectwo oceny polowej albo wypis z tego
Êwiadectwa,

c) informacj´ o wynikach przeprowadzonych ba-
daƒ.

5. Przy zg∏aszaniu odmiany innej ni˝ zarejestrowa-
na w krajowym rejestrze — wnioskodawca do∏àcza
opis odmiany z jednostki zajmujàcej si´ rejestracjà od-
mian w danym kraju.

6. Dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, pkt 2
lit. b oraz pkt 3 lit. d, nie mogà byç udost´pniane bez
pisemnej zgody hodowcy.

7. Wniosek o dokonanie oceny materia∏u szkó∏kar-
skiego zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres miejsca zamieszkania do-
stawcy albo nazw´ i adres jego siedziby;

2) informacj´ o:

a) rodzaju materia∏u szkó∏karskiego, jego iloÊci
i powierzchni plantacji,

b) nazwie gatunku, odmiany, podk∏adki i wstawki,

c) wieku, formie, kategorii, statusie zdrowotnoÊci,
stopniu kwalifikacji,

d) pochodzeniu tego materia∏u,

e) miejscu po∏o˝enia plantacji,

f) przewidywanej liczbie etykiet.

8. W przypadku plantacji wieloletnich sk∏ada si´ je-
den wniosek.

9. W przypadku zmiany danych zawartych we wnio-
sku dotyczàcym plantacji wieloletnich wnioskodawca
informuje o tym wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na po∏o˝enie plantacji.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, terminy sk∏adania wniosków
o dokonanie oceny poszczególnych grup roÊlin lub ga-
tunków, bioràc pod uwag´ cechy poszczególnych ga-
tunków.

Art. 38. 1. Materia∏ siewny roÊlin rolniczych i wa-
rzywnych podlega ocenie polowej i ocenie laborato-
ryjnej oraz, w zale˝noÊci od gatunku i kategorii, oce-
nie to˝samoÊci odmianowej, ocenie cech zewn´trz-
nych, a tak˝e ocenie laboratoryjnej sadzeniaków
ziemniaka.

2. Oceny polowej roÊlin rolniczych i warzywnych
dokonuje si´ na plantacjach nasiennych prowadzo-
nych przez przedsi´biorc´ lub producenta na podsta-
wie umowy kontraktacyjnej zawartej przez tego przed-
si´biorc´.

3. Materia∏ szkó∏karski podlega ocenie polowej,
ocenie cech zewn´trznych, a w zale˝noÊci od gatunku
i kategorii tego materia∏u mo˝e podlegaç ocenie labo-
ratoryjnej lub ocenie to˝samoÊci odmianowej.

4. Materia∏ siewny kategorii handlowy podlega
ocenie laboratoryjnej.

5. Materia∏ rozmno˝eniowy i nasadzeniowy roÊlin
warzywnych i ozdobnych podlega ocenie polowej
i ocenie cech zewn´trznych.

Art. 39. 1. Ocenie to˝samoÊci odmianowej podlega:

1) materia∏ siewny kategorii elitarny i kategorii kwali-
fikowany przeznaczony do reprodukcji;

2) materia∏ oceniany zgodnie z systemem okreÊlo-
nym przez OECD;

3) nie mniej ni˝ 10% ocenianych partii materia∏u
siewnego kategorii standard oraz materia∏u siew-
nego kategorii kwalifikowany nieprzeznaczonego
do reprodukcji. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy szkó∏karskiego materia-
∏u siewnego kategorii kwalifikowany i materia∏u szkó∏-
karskiego CAC oraz sadzeniaków ziemniaka, a tak˝e
próbek materia∏u siewnego przeznaczonego do celów
doÊwiadczalnych lub do kontroli.

3. Próbki materia∏u siewnego do oceny to˝samo-
Êci odmianowej, pobrane przez wojewódzkiego in-
spektora, przedsi´biorca przesy∏a do jednostki orga-
nizacyjnej Centralnego OÊrodka wskazanej przez tego
inspektora po uprzednim ich opakowaniu i oznako-
waniu.
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4. Nieprzes∏anie próbek danej partii materia∏u siew-
nego do oceny to˝samoÊci odmianowej albo przes∏anie
ich po ustalonym terminie stanowi podstaw´ do: 

1) degradacji plantacji do najni˝szego stopnia kwali-
fikacji przewidzianego dla danego gatunku;

2) wy∏àczenia plantacji z oceny przeprowadzanej
zgodnie z systemem okreÊlonym przez OECD. 

5. Je˝eli przy ocenie to˝samoÊci odmianowej zo-
stanie stwierdzony brak to˝samoÊci odmianowej, to
brak taki stanowi podstaw´ do dyskwalifikacji badanej
partii.

6. Przepisy ust. 3—5 nie dotyczà szkó∏karskiego ma-
teria∏u siewnego kategorii elitarny. 

Art. 40. 1. Oceny to˝samoÊci odmianowej, z za-
strze˝eniem ust. 4, dokonuje odp∏atnie Centralny OÊro-
dek wed∏ug systemu oceny okreÊlonego przez OECD.

2. Centralny OÊrodek przekazuje G∏ównemu In-
spektorowi informacje o próbkach przyj´tych do oceny
to˝samoÊci odmianowej.

3. Wyniki oceny to˝samoÊci odmianowej poszcze-
gólnych partii materia∏u siewnego Centralny OÊrodek
niezw∏ocznie przekazuje na piÊmie:

1) G∏ównemu Inspektorowi;

2) przedsi´biorcy;

3) hodowcy.

4. Oceny to˝samoÊci odmianowej szkó∏karskiego
materia∏u siewnego kategorii elitarny dokonuje do-
stawca.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wielkoÊç próbek do oceny
to˝samoÊci odmianowej i terminy ich przesy∏ania, spo-
sób ich pakowania i oznakowania oraz zakres i terminy
przekazywania informacji G∏ównemu Inspektorowi
o próbkach przyj´tych do oceny to˝samoÊci odmiano-
wej, bioràc pod uwag´ zró˝nicowanie gatunków roÊlin
rolniczych i warzywnych oraz terminy przyjmowania
wniosków o dokonanie oceny materia∏u siewnego.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
op∏at za dokonanie oceny to˝samoÊci odmianowej,
sposób oraz termin ich uiszczania, bioràc pod uwag´
koszty oceny to˝samoÊci odmianowej materia∏u siew-
nego ponoszone przez Centralny OÊrodek.

Art. 41. 1. Oceny polowej materia∏u siewnego ro-
Êlin warzywnych w∏asnych odmian, w celu uznania go
za materia∏ siewny kategorii standard, dokonuje ho-
dowca lub osoby fizyczne przez niego upowa˝nione.

2. Oceny laboratoryjnej materia∏u siewnego roÊlin
warzywnych w celu uznania go za materia∏ siewny ka-
tegorii standard mogà dokonywaç hodowcy w prowa-
dzonych przez siebie laboratoriach, które uzyska∏y
akredytacj´ wojewódzkiego inspektora.

3. Oceny laboratoryjnej w∏asnego materia∏u siew-
nego, z wy∏àczeniem sadzeniaka ziemniaka, nieprze-
znaczonego do dalszej reprodukcji, w celu uznania go
za materia∏ siewny kategorii kwalifikowany albo mate-
ria∏ siewny kategorii handlowy, mogà dokonywaç
przedsi´biorcy w prowadzonych przez siebie laborato-
riach, które uzyska∏y akredytacj´ wojewódzkiego in-
spektora. 

4. Oceny laboratoryjnej materia∏u szkó∏karskiego
mogà dokonywaç dostawcy tego materia∏u w prowa-
dzonych przez siebie laboratoriach, które uzyska∏y
akredytacj´ wojewódzkiego inspektora.

5. Oceny laboratoryjnej, o której mowa w ust. 2—4,
mogà dokonywaç tak˝e niezale˝ne laboratoria, które
uzyska∏y akredytacj´ wojewódzkiego inspektora, przy
czym za niezale˝ne laboratorium uznaje si´ laborato-
rium, którego dzia∏alnoÊç nie jest w ˝aden sposób po-
wiàzana z hodowlà, wytwarzaniem, przechowywa-
niem lub obrotem materia∏em siewnym.

6. Wojewódzki inspektor wydaje decyzj´ w sprawie
akredytacji, o której mowa w ust. 2—5, na wniosek ho-
dowcy, producenta, przedsi´biorcy, dostawcy lub nie-
zale˝nego laboratorium, je˝eli wnioskodawca prze-
strzega przepisów obowiàzujàcych w nasiennictwie,
spe∏nia warunki niezb´dne do dokonania oceny mate-
ria∏u siewnego oraz daje gwarancj´ rzetelnego jej wy-
konania.

7. Wojewódzki inspektor jest uprawniony do nad-
zorowania i kontroli pracy akredytowanych laborato-
riów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczàcych
oceny materia∏u siewnego.

8. W przypadku stwierdzenia, ˝e hodowca, produ-
cent, przedsi´biorca, dostawca lub niezale˝ne labora-
torium nie spe∏nia warunków niezb´dnych do dokona-
nia oceny, wojewódzki inspektor cofa decyzj´ o akredy-
tacji albo nakazuje usuni´cie stwierdzonych uchybieƒ
w okreÊlonym terminie. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki niezb´dne do otrzy-
mania akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej ma-
teria∏u siewnego oraz sposób i zakres przeprowadza-
nia kontroli, o której mowa w ust. 7, majàc na wzgl´-
dzie warunki lokalowe, wyposa˝enie techniczne i kwa-
lifikacje zawodowe osób dokonujàcych czynnoÊci
zwiàzanych z dokonaniem oceny (analityków nasien-
nych). 

Art. 42. 1. Oceny cech zewn´trznych szkó∏karskiego
materia∏u siewnego kategorii elitarny i kategorii kwali-
fikowany oraz materia∏u rozmno˝eniowego winoroÊli
dokonujà dostawcy tego materia∏u.

2. Oceny polowej i oceny cech zewn´trznych mate-
ria∏u szkó∏karskiego CAC oraz materia∏u rozmno˝enio-
wego i nasadzeniowego roÊlin warzywnych i ozdob-
nych dokonujà dostawcy tego materia∏u. 

Art. 43. 1. Materia∏ siewny znajdujàcy si´ w obrocie
lub przygotowywany do obrotu podlega okresowej
ocenie laboratoryjnej w zakresie zdolnoÊci kie∏kowania.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli terminy, po up∏ywie których
materia∏ siewny podlega ponownej ocenie laboratoryj-
nej, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwoÊci poszczególnych
gatunków roÊlin w zakresie zdolnoÊci kie∏kowania.

Art. 44. 1. Wojewódzki inspektor mo˝e upowa˝niç
do dokonania oceny polowej oraz cech zewn´trznych
materia∏u siewnego pracowników wojewódzkiego in-
spektoratu, zwanych dalej „upowa˝nionymi kwalifika-
torami”.

2. Oceny polowej materia∏u siewnego kategorii
kwalifikowany, z wy∏àczeniem sadzeniaków ziemniaka
i roÊlin warzywnych, mogà dokonywaç równie˝ osoby
fizyczne akredytowane przez wojewódzkiego inspekto-
ra, zwane dalej „akredytowanymi kwalifikatorami”.

3. Oceny polowej plantacji obsianej materia∏em
siewnym, do którego sà zastrze˝enia wynikajàce z oce-
ny to˝samoÊci odmianowej, dokonuje upowa˝niony
kwalifikator.

4. Próbki do oceny materia∏u siewnego, na wniosek
zainteresowanego podmiotu, pobierajà:

1) wojewódzki inspektor albo upowa˝nieni przez nie-
go pracownicy wojewódzkiego inspektoratu, zwa-
ni dalej „upowa˝nionymi próbobiorcami”, albo

2) akredytowane przez wojewódzkiego inspektora
osoby, zwane dalej „akredytowanymi próbobior-
cami”.

5. Akredytowani kwalifikatorzy oraz akredytowani
próbobiorcy wykonujà czynnoÊci, o których mowa
w ust. 2 i ust. 4 pkt 2, w ramach stosunku pracy.

6. Upowa˝nieni kwalifikatorzy lub upowa˝nieni
próbobiorcy dokonujà oceny lub pobierajà próbki w ra-
mach swoich czynnoÊci s∏u˝bowych.

7. Próbki materia∏u siewnego z partii, dla których
wystawia si´ Êwiadectwo mi´dzynarodowe ISTA, po-
winny byç pobierane przez osoby upowa˝nione przez
kierownika pracowni oceny nasion wojewódzkiego la-
boratorium Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa,
posiadajàcej akredytacj´ ISTA.

Art. 45. 1. Decyzj´ w sprawie udzielenia akredyta-
cji w zakresie oceny polowej dotyczàcej poszczegól-
nych grup roÊlin oraz kategorii i stopni kwalifikacji ma-
teria∏u siewnego lub akredytacji próbobiorców wyda-
je wojewódzki inspektor, na wniosek zainteresowanej
osoby.

2. Akredytacja, o której mowa w art. 44 ust. 2
i ust. 4 pkt 2, mo˝e byç udzielona, je˝eli zainteresowa-
na osoba odby∏a szkolenie organizowane przez woje-
wódzkiego inspektora w zakresie oceny lub pobierania
próbek materia∏u siewnego, zda∏a egzamin i otrzyma-
∏a zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia oraz daje
gwarancj´ rzetelnego wykonania powierzonych za-
daƒ.

3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest
wa˝ne przez okres 5 lat od dnia jego wydania. 

4. Wojewódzki inspektor cofa decyzj´ o udzieleniu
akredytacji, je˝eli akredytowany kwalifikator lub akre-
dytowany próbobiorca nie przestrzega przepisów w za-
kresie oceny i pobierania próbek materia∏u siewnego
lub zaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, utraci∏o
wa˝noÊç.

5. Do upowa˝nionych kwalifikatorów i upowa˝nio-
nych próbobiorców przepisy ust. 1—3 stosuje si´ od-
powiednio.

6. Wojewódzki inspektor jest uprawniony do kon-
troli czynnoÊci akredytowanych kwalifikatorów i akre-
dytowanych próbobiorców w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczàcych oceny lub pobierania próbek
materia∏u siewnego.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres szkoleƒ oraz sposób
przeprowadzenia egzaminu, o których mowa w ust. 2,
oraz sposób i zakres przeprowadzania kontroli, o której
mowa w ust. 6, majàc na uwadze koniecznoÊç dokony-
wania prawid∏owej oceny materia∏u siewnego. 

Art. 46. 1. Pobieranie próbek i ocen´ laboratoryjnà
przeprowadza si´ zgodnie z metodykà okreÊlonà przez
ISTA lub Europejskà Âródziemnomorskà Organizacj´
Ochrony RoÊlin (EPPO).

2. Próbki materia∏u siewnego do oceny pobiera si´
w obecnoÊci przedsi´biorcy, dostawcy lub osoby przez
niego upowa˝nionej.

3. Z pobrania próbek sporzàdza si´ protokó∏, który
zawiera w szczególnoÊci:

1) numer identyfikacyjny w∏aÊciciela partii; 

2) okreÊlenie gatunku i odmiany;

3) oznaczenie stopnia kwalifikacji;

4) numer partii; 

5) dat´ pobrania próbki; 

6) informacj´ o wielkoÊci partii;

7) podpisy w∏aÊciciela partii lub osoby upowa˝nionej
i próbobiorcy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli wzór protoko∏u, o którym mo-
wa w ust. 3, majàc na wzgl´dzie identyfikacj´ partii ma-
teria∏u siewnego.

Art. 47. 1. Na podstawie wyników poszczególnych
ocen materia∏u siewnego, z wyjàtkiem oceny to˝samo-
Êci odmianowej oraz oceny, o której mowa w art. 42,
podmiot dokonujàcy oceny wydaje:

1) Êwiadectwo o uznaniu materia∏u siewnego zgod-
nie z wnioskiem albo

2) Êwiadectwo o uznaniu materia∏u siewnego w ni˝-
szym stopniu ni˝ okreÊlono we wniosku — w przy-
padku degradacji materia∏u siewnego, albo

3) pisemnà informacj´, ˝e materia∏ siewny nie spe∏-
nia wymagaƒ — w przypadku dyskwalifikacji ma-
teria∏u siewnego.

Dziennik Ustaw Nr 137 — 9121 — Poz. 1299



2. Âwiadectwo o uznaniu materia∏u siewnego po
ocenie laboratoryjnej wydaje si´ dla ka˝dej ocenianej
partii materia∏u siewnego z wyjàtkiem oceny okreso-
wej, o której mowa w art. 43 ust. 1, po dokonaniu któ-
rej wydaje si´ informacj´ o zdolnoÊci kie∏kowania.

3. Âwiadectwo o uznaniu materia∏u siewnego albo
informacja, ˝e materia∏ siewny nie spe∏nia wymagaƒ,
zawiera w szczególnoÊci:

1) numer i dat´ jego wydania;

2) oznaczenie podmiotu wydajàcego Êwiadectwo;

3) oznaczenie podmiotu zg∏aszajàcego materia∏ siew-
ny do oceny;

4) okreÊlenie nazwy gatunku i odmiany;

5) numer partii wysianego albo ocenionego materia-
∏u siewnego; 

6) informacj´ o wielkoÊci plantacji lub partii; 

7) informacj´ o wyniku ocenianego materia∏u siew-
nego.

4. Na podstawie Êwiadectw oceny materia∏u szkó∏-
karskiego i materia∏u rozmno˝eniowego winoroÊli do-
stawcy tego materia∏u wydajà wypis z tych Êwiadectw.

5. Wypis ze Êwiadectwa do∏àcza si´ do ka˝dej prze-
sy∏ki materia∏u szkó∏karskiego i materia∏u rozmno˝e-
niowego winoroÊli zawierajàcej jednà lub kilka partii
materia∏u.

6. Dostawca jest obowiàzany przechowywaç kopie
wypisów ze Êwiadectw przez okres trzech lat od dnia
ich wydania.

7. Parti´ materia∏u siewnego, z zastrze˝eniem
ust. 8, wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oznacza si´ numerem, którego pierwsza cyfra
oznacza rok zbioru, a w przypadku partii ∏àczonych rok
∏àczenia, a kolejne cyfry oznaczajà numer w rejestrze
przedsi´biorców; po tych cyfrach stawia si´ ukoÊnik,
a nast´pnie wpisuje w∏asne oznaczenie literowe lub cy-
frowe tworzonej przez przedsi´biorc´ partii materia∏u
siewnego.

8. Parti´ materia∏u szkó∏karskiego, materia∏u roz-
mno˝eniowego i nasadzeniowego roÊlin warzywnych
i ozdobnych dostawca oznacza w sposób umo˝liwiajà-
cy identyfikacj´ tego materia∏u.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory Êwiadectw i informa-
cji, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz wzór wypisu,
o którym mowa w ust. 4, bioràc pod uwag´ ró˝ne me-
tody dokonywania oceny materia∏u siewnego.

Art. 48. 1. Za materia∏ siewny kategorii elitarny lub
kategorii kwalifikowany uznaje si´ materia∏ siewny od-
powiadajàcy wymaganiom w zakresie wytwarzania
i jakoÊci:

1) odmian wpisanych do krajowego rejestru lub od-
powiedniego wspólnotowego katalogu oraz sk∏ad-
ników odmian mieszaƒcowych roÊlin rolniczych
i warzywnych; 

2) odmian sadowniczych wpisanych do krajowego
rejestru, odpowiednich rejestrów paƒstw cz∏on-
kowskich lub paƒstw trzecich;

3) odmian winoroÊli wpisanych do krajowego reje-
stru, odpowiednich rejestrów paƒstw cz∏onkow-
skich lub wspólnotowego katalogu;

4) odmian rolniczych i warzywnych skreÊlonych z kra-
jowego rejestru, po dniu z∏o˝enia wniosku o doko-
nanie oceny materia∏u siewnego, je˝eli zostanie
uznany za materia∏ siewny w najni˝szym stopniu
lub kategorii przewidzianych dla gatunku; 

5) odmian niewpisanych do krajowego rejestru, do-
puszczonych do obrotu na podstawie art. 57
ust. 5; 

6) odmian niewpisanych do krajowego rejestru i wy-
twarzanych w celu sprzeda˝y do paƒstw trzecich; 

7) odmian wpisanych do krajowego rejestru i wytwa-
rzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z przeznaczeniem do obrotu w innych paƒstwach
cz∏onkowskich.

2. Za materia∏ siewny kategorii standard uznaje si´
materia∏ siewny odpowiadajàcy wymaganiom w za-
kresie wytwarzania i jakoÊci:

1) odmian warzywnych wpisanych do krajowego re-
jestru lub wspólnotowego katalogu;

2) odmian winoroÊli wpisanych do krajowego reje-
stru, rejestrów paƒstw cz∏onkowskich lub wspól-
notowego katalogu.

3. Wojewódzki inspektor mo˝e, w drodze decyzji,
zakazaç hodowcy uznawania materia∏u siewnego ro-
Êlin warzywnych danej odmiany za materia∏ siewny ka-
tegorii standard, je˝eli w materiale tym stwierdzono
brak to˝samoÊci odmianowej. 

4. Za materia∏ szkó∏karski CAC uznaje si´ materia∏
odpowiadajàcy wymaganiom w zakresie jego wytwa-
rzania i jakoÊci:

1) odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) odmian chronionych na podstawie przepisów
o ochronie prawnej odmian, lub

3) odmian wpisanych do krajowego rejestru, rejestru
paƒstw cz∏onkowskich lub paƒstw trzecich, lub

4) odmian znajdujàcych si´ na liÊcie dostawcy i opi-
sanych przez niego.

5. Za materia∏ rozmno˝eniowy roÊlin warzywnych
uznaje si´ materia∏ uzyskany z materia∏u siewnego ka-
tegorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii
standard.

6. Za materia∏ rozmno˝eniowy roÊlin ozdobnych
uznaje si´ materia∏ siewny okreÊlonych gatunków lub
odmian znajdujàcych si´ na liÊcie dostawcy i opisa-
nych przez niego.

7. Za materia∏ siewny kategorii handlowy uznaje
si´ materia∏ siewny odpowiadajàcy wymaganiom ja-
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koÊciowym poszczególnych gatunków roÊlin rolni-
czych.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz gatunków roÊlin rolni-
czych, których materia∏ siewny mo˝e byç uznany za
materia∏ siewny kategorii handlowy, oraz wymagania
jakoÊciowe dla tego materia∏u, majàc na wzgl´dzie ko-
niecznoÊç zapewnienia wystarczajàcej iloÊci materia∏u
siewnego tych gatunków.

Art. 49. 1. Za mieszank´ materia∏u siewnego uzna-
je si´ mieszank´ sporzàdzonà z dopuszczonego do ob-
rotu materia∏u siewnego, o okreÊlonym przez przedsi´-
biorc´ sk∏adzie tej mieszanki. 

2. Âwiadectwo o uznaniu mieszanki materia∏u
siewnego, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na pod-
stawie Êwiadectw oceny laboratoryjnej poszczegól-
nych sk∏adników tej mieszanki, okreÊlajàc procentowy
udzia∏ tych sk∏adników w mieszance.

3. W sk∏ad mieszanki materia∏u siewnego mogà
wchodziç: 

1) ró˝ne gatunki roÊlin uprawnych (mieszanka gatun-
kowa); 

2) ró˝ne odmiany jednego gatunku (mieszanka od-
mianowa).

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli sk∏ad gatunkowy i typ u˝ytko-
wania mieszanek, majàc na uwadze obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 50. Za równowa˝ne Êwiadectwom, o których
mowa w art. 47 ust. 1, uznaje si´ dokumenty dotyczà-
ce oceny materia∏u siewnego wystawione za granicà:

1) Êwiadectwo jakoÊci wystawione przez ISTA oraz
Stowarzyszenie Agencji Urz´dowej Kwalifikacji
Nasion — AOSCA;

2) certyfikat oceny polowej;

3) etykiety urz´dowe jednostek odpowiedzialnych za
prowadzenie kwalifikacji w paƒstwie cz∏onkow-
skim lub w paƒstwie trzecim przewidziane dla po-
szczególnych kategorii materia∏u siewnego;

4) Êwiadectwo jakoÊci wystawione przez upowa˝nio-
nà firm´ nasiennà dla ka˝dej partii materia∏u siew-
nego kategorii standard; 

5) Êwiadectwo jakoÊci wystawione przez w∏aÊciwy
dla danego paƒstwa urzàd kwalifikacyjny —
w przypadku sadzeniaków ziemniaka; 

6) Êwiadectwo oceny polowej wystawione przez w∏a-
Êciwe urz´dy albo upowa˝nione instytucje —
w przypadku materia∏u szkó∏karskiego.

Art. 51. 1. Za pobranie próbek i ocen´ materia∏u
siewnego dokonywanà przez wojewódzkiego inspek-
tora pobiera si´ op∏at´.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, pobiera si´ rów-
nie˝ w przypadku, gdy pobrania próbek lub oceny ma-

teria∏u siewnego nie mo˝na by∏o dokonaç z winy wnio-
skodawcy.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowià do-
chód bud˝etu paƒstwa.

Art. 52. 1. Je˝eli zainteresowany nie zgadza si´
z ustaleniami zawartymi w Êwiadectwie albo informa-
cji, które zosta∏y wystawione przez akredytowane
podmioty, mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwego woje-
wódzkiego inspektora z wnioskiem o ponowne doko-
nanie oceny. 

2. Je˝eli zainteresowany nie zgadza si´ z ustalenia-
mi zawartymi w Êwiadectwie albo informacji, które zo-
sta∏y wystawione przez wojewódzkiego inspektora,
mo˝e zwróciç si´ do G∏ównego Inspektora z wnioskiem
o ponowne dokonanie oceny. 

3. Po ponownym dokonaniu oceny wydaje si´
Êwiadectwo albo informacj´, które sà ostateczne.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nale˝y
z∏o˝yç w terminie 7 dni, a w przypadku: 

1) oceny polowej lub oceny cech zewn´trznych —
w terminie 3 dni;

2) oceny polowej mieszaƒca kukurydzy — w terminie
1 dnia.

5. Termin z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 4,
biegnie od dnia otrzymania Êwiadectwa lub informacji.

6. Za dokonanie ponownej oceny pobiera si´ op∏a-
t´, która w przypadku stwierdzenia zasadnoÊci z∏o˝o-
nego wniosku podlega zwrotowi; op∏ata ta stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏at za dokonanie oceny, o której mowa w ust. 6 oraz
w art. 51 ust. 1, i za pobieranie próbek materia∏u siew-
nego, bioràc pod uwag´ koszty poniesione na dojazd
do plantacji lub miejsca pobrania próbki, czas potrzeb-
ny na dokonanie oceny lub pobranie próbki, zu˝ycie
materia∏ów, odczynników stosowanych w trakcie do-
konania oceny lub pobrania próbki oraz gatunek, gru-
p´ roÊlin i rodzaj dokonywanej oceny.

Art. 53. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce wytwarzania
materia∏u siewnego roÊlin rolniczych, warzyw-
nych, sadowniczych i winoroÊli, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci:

a) liczby i terminów dokonywanych ocen stanu
plantacji w odniesieniu do poszczególnych grup
roÊlin i gatunków,

b) izolacji przestrzennej od innych upraw, czysto-
Êci gatunkowej i odmianowej, wieku roÊlin sa-
downiczych, zdrowotnoÊci oraz zmianowania
roÊlin, 

c) sposobu oznaczania plantacji nasiennych,
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2) szczegó∏owe wymagania dotyczàce jakoÊci mate-
ria∏u siewnego roÊlin rolniczych, warzywnych i sa-
downiczych oraz materia∏u rozmno˝eniowego i na-
sadzeniowego roÊlin warzywnych, ozdobnych i wi-
noroÊli,

3) dopuszczalnà wielkoÊç partii materia∏u siewnego
w obrocie,

4) iloÊç rozmno˝eƒ dla poszczególnych grup roÊlin
materia∏u siewnego, uwzgl´dniajàc opis kategorii
i stopni

— bioràc pod uwag´ specyfik´ wytwarzania poszcze-
gólnych grup i gatunków roÊlin.

Rozdzia∏ 5

Obrót materia∏em siewnym

Art. 54. 1. Obrót materia∏em siewnym mogà pro-
wadziç przedsi´biorcy wpisani do rejestru przedsi´-
biorców, prowadzonego przez wojewódzkiego inspek-
tora w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
albo siedzib´ przedsi´biorcy, z zastrze˝eniem ust. 2,
oraz dostawcy.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów materia-
∏u siewnego rozmno˝eniowego roÊlin warzywnych
i ozdobnych oraz materia∏u szkó∏karskiego wytworzo-
nego i sprzedawanego na terenie tego samego powia-
tu, je˝eli przeznaczony jest na niezarobkowe potrzeby
w∏asne odbiorcy.

3. Wniosek o wpis do rejestru przedsi´biorców za-
wiera: 

1) imi´, nazwisko, adres miejsca zamieszkania przed-
si´biorcy albo nazw´ i adres jego siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer
identyfikacyjny (REGON); 

3) oznaczenie rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci; 

4) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do kontaktów
z wojewódzkim inspektorem.

4. Decyzj´ w sprawie wpisu do rejestru przedsi´-
biorców wydaje wojewódzki inspektor.

5. Wojewódzki inspektor skreÊla przedsi´biorc´
z rejestru, je˝eli narusza on przepisy obowiàzujàce przy
wytwarzaniu materia∏u siewnego i w obrocie nim.

6. Przedsi´biorca wykreÊlony z rejestru przedsi´-
biorców mo˝e ubiegaç si´ o ponownà rejestracj´ po
up∏ywie 3 lat od dnia skreÊlenia.

Art. 55. 1. Przedsi´biorca prowadzàcy obrót mate-
ria∏em siewnym jest obowiàzany:

1) sk∏adaç w∏aÊciwemu wojewódzkiemu inspektoro-
wi pisemne informacje dotyczàce obrotu materia-
∏em siewnym; 

2) prowadziç dokumentacj´ dotyczàcà:

a) wytwarzania materia∏u siewnego, w przypadku
gdy zosta∏ on przez niego wytworzony lub za-
kontraktowany,

b) procesów technologicznych przerobu, a w szcze-
gólnoÊci czyszczenia, suszenia, sortowania,
otoczkowania i zaprawiania, pakowania i przepa-
kowywania,

c) sposobu post´powania z materia∏em siewnym
niezaliczonym do kategorii elitarny, kategorii
kwalifikowany lub kategorii standard,

d) tworzenia partii materia∏u siewnego z materia∏u
siewnego wytworzonego przez ró˝nych produ-
centów lub w ró˝nych latach, 

e) tworzenia mieszanek materia∏u siewnego, 

f) obrotu materia∏em siewnym.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 lit. a—e nie dotyczà przed-
si´biorcy, który naby∏ materia∏ siewny w zamkni´tym
opakowaniu i nie przepakowywa∏ tego materia∏u.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres i terminy sk∏adania informacji o obrocie ma-
teria∏em siewnym, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
z uwzgl´dnieniem poszczególnych gatunków oraz
danych o produkcji w∏asnej, zakupie, sprzeda˝y
i zapasach, pozwalajàcych zbilansowaç obrót ma-
teria∏em siewnym u ka˝dego przedsi´biorcy na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) szczegó∏owe zasady prowadzenia dokumentacji,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, majàc na uwadze
specyfik´ wytwarzania, przerobu i przygotowania
poszczególnych partii materia∏u siewnego do ob-
rotu.

Art. 56. 1. Dostawca jest obowiàzany prowadziç li-
st´ odmian materia∏u szkó∏karskiego CAC, materia∏u
rozmno˝eniowego i nasadzeniowego roÊlin ozdobnych.

2. Dostawca sporzàdza opisy odmian znajdujàcych
si´ na liÊcie, o której mowa w ust. 1.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, dostaw-
ca udost´pnia osobom zainteresowanym.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji niezb´d-
nych do sporzàdzenia opisu odmiany, majàc na wzgl´-
dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Euro-
pejskiej. 

Art. 57. 1. Do obrotu dopuszcza si´:

1) materia∏ siewny kategorii elitarny, kategorii kwali-
fikowany, kategorii standard i kategorii handlowy
odmian rolniczych i warzywnych wpisanych do
krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu,
z zastrze˝eniem ust. 2; 

2) materia∏ siewny kategorii elitarny, kategorii kwali-
fikowany i kategorii standard odmian skreÊlonych
z krajowego rejestru, po zdegradowaniu go do naj-
ni˝szego stopnia rozmno˝enia z wy∏àczeniem ma-
teria∏u szkó∏karskiego;

3) materia∏ siewny kategorii elitarny i kategorii kwali-
fikowany odmian materia∏u szkó∏karskiego wpisa-
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nych do krajowego rejestru, odpowiednich reje-
strów paƒstw cz∏onkowskich lub paƒstw trzecich;

4) materia∏ siewny kategorii elitarny, kategorii kwali-
fikowany i kategorii standard odmian materia∏u
rozmno˝eniowego winoroÊli wpisanych do krajo-
wego rejestru, odpowiednich rejestrów paƒstw
cz∏onkowskich lub wspólnotowego katalogu;

5) materia∏ szkó∏karski CAC;

6) materia∏ siewny kategorii elitarny, kategorii kwali-
fikowany i kategorii standard odmian pochodzà-
cych z krajów trzecich i niewpisanych do krajowe-
go rejestru, w celu rozmno˝enia i sprzeda˝y w tych
krajach;

7) materia∏ rozmno˝eniowy i nasadzeniowy roÊlin wa-
rzywnych uzyskany z materia∏u siewnego kategorii
elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii stan-
dard odmian wpisanych do krajowego rejestru lub
wspólnotowego katalogu albo skreÊlony z krajowe-
go rejestru lub wspólnotowego katalogu i zdegra-
dowany do najni˝szego stopnia rozmno˝enia;

8) materia∏ siewny oraz materia∏ rozmno˝eniowy
i nasadzeniowy roÊlin ozdobnych lub u˝ytkowa-
nych w celach ozdobnych;

9) materia∏ siewny odmian miejscowych;

10) mieszank´ uznanà za materia∏ siewny; 

11) materia∏ szkó∏karski sprowadzany z krajów trze-
cich, który spe∏nia wymagania okreÊlone co naj-
mniej dla materia∏u szkó∏karskiego CAC; 

12) materia∏ siewny kategorii elitarny i kategorii kwali-
fikowany posiadajàcy jedynie Êwiadectwo oceny
polowej (niezakwalifikowany ostatecznie), pod wa-
runkiem doprowadzenia go przez nabywc´ do sta-
nu odpowiadajàcego wymaganiom jakoÊciowym
i uzyskania Êwiadectwa oceny laboratoryjnej przed
sprzeda˝à ostatecznemu odbiorcy na cele siewne;

13) materia∏ siewny kategorii elitarny i kategorii kwali-
fikowany, w odniesieniu do którego nie zosta∏a za-
koƒczona ocena laboratoryjna w zakresie zdolno-
Êci kie∏kowania pod warunkiem uzupe∏nienia wy-
niku kie∏kowania przed sprzeda˝à materia∏u siew-
nego ostatecznemu odbiorcy na cele siewne;

14) materia∏ siewny wytworzony w paƒstwie trzecim,
w którym obowiàzuje system oceny i kwalifikacji
materia∏u siewnego równowa˝ny z systemem
obowiàzujàcym w Unii Europejskiej.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do materia∏u
siewnego odmian wpisanych do krajowego rejestru,
wytwarzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z przeznaczeniem do obrotu w innych paƒstwach
cz∏onkowskich.

3. Odmiany genetycznie zmodyfikowane mogà byç
dopuszczone do obrotu po spe∏nieniu wymagaƒ okre-
Êlonych w przepisach o organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych.

4. Materia∏ siewny odmian, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, mo˝e znajdowaç si´ w obrocie do dnia

30 czerwca trzeciego roku, liczàc od roku nast´pujàce-
go po roku, w którym skreÊlono odmian´ z krajowego
rejestru.

5. W przypadku braku albo niewystarczajàcej iloÊci
materia∏u siewnego, a tak˝e z innych wa˝nych powo-
dów gospodarczych, minister w∏aÊciwy do spraw rol-
nictwa mo˝e, w drodze decyzji, dopuÊciç do obrotu:

1) materia∏ siewny kategorii elitarny, kategorii kwali-
fikowany i kategorii standard odmian niewpisa-
nych do krajowego rejestru, katalogów wspólnoto-
wych lub list odmian krajów Unii Europejskiej;

2) materia∏ siewny kategorii handlowy; 

3) materia∏ siewny, który nie spe∏nia wymagaƒ jako-
Êciowych; 

4) materia∏ siewny kategorii elitarny i kategorii kwali-
fikowany koniczyny ∏àkowej, który nie spe∏nia wy-
magaƒ dotyczàcych zdolnoÊci kie∏kowania okre-
Êlonych dla tej kategorii. 

6. Decyzje, o których mowa w ust. 5 pkt 1—3, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje po uzgodnie-
niu z Komisjà Europejskà.

7. W decyzjach, o których mowa w ust. 5, minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊla w szczególnoÊci
rodzaj i iloÊç materia∏u siewnego oraz termin, na jaki
dopuszcza si´ materia∏ siewny do obrotu.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç zakaz obrotu
materia∏em siewnym okreÊlonych odmian wpisanych
do wspólnotowych katalogów, majàc na wzgl´dzie ko-
niecznoÊç unikania zagro˝eƒ dla Êrodowiska oraz zdro-
wia ludzi i zwierzàt.

9. Zakaz, o którym mowa w ust. 8, wprowadza si´
po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Art. 58. 1. Materia∏ siewny znajdujàcy si´ w obrocie,
z wy∏àczeniem materia∏u szkó∏karskiego, rozmno˝enio-
wego i nasadzeniowego, powinien byç opakowany.

2. Opakowanie materia∏u siewnego powinno byç
zabezpieczone w sposób trwa∏y i uniemo˝liwiajàcy je-
go otwarcie bez uszkodzenia.

Art. 59. 1. Materia∏ siewny znajdujàcy si´ w obro-
cie, z zastrze˝eniem art. 62, powinien byç zaopatrzony
w etykiety wydawane przez wojewódzkiego inspekto-
ra, zwane dalej „etykietami urz´dowymi”, albo w ety-
kiety przedsi´biorców.

2. Na etykietach umieszcza si´ informacje, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, informacje o wynikach
oceny materia∏u siewnego oraz informacje wymagane
na podstawie odr´bnych przepisów.

3. W przypadku materia∏u siewnego, o którym mo-
wa w art. 57 ust. 1 pkt 13, na etykiecie umieszcza si´ na-
pis „brak zdolnoÊci kie∏kowania”.

4. W przypadku materia∏u siewnego, o którym mo-
wa w art. 57 ust. 5 pkt 4, na etykiecie umieszcza si´ in-
formacj´ o zdolnoÊci kie∏kowania.
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5. W przypadku materia∏u siewnego odmian nie-
chronionych warzywnych i sadowniczych, na etykie-
cie, oprócz nazwy odmiany, umieszcza si´ oznaczenie
zachowujàcego odmian´, przy czym oznaczenie to nie
mo˝e dominowaç nad nazwà odmiany.

6. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 5, nie mo˝e
dotyczyç szczególnych w∏aÊciwoÊci odmiany i podaje
si´ je obok nazwy odmiany, wyraênie oddzielone zna-
kiem „ — ”.

7. W celu zabezpieczenia opakowania materia∏u
siewnego mogà byç stosowane plomby wydawane
przez wojewódzkich inspektorów, zwane dalej „plom-
bami urz´dowymi”, lub plomby przedsi´biorców.

8. Etykiety i plomby urz´dowe mogà byç stosowa-
ne dla: 

1) materia∏u siewnego kategorii elitarny, kategorii
kwalifikowany i kategorii handlowy, z wyjàtkiem
ma∏ych opakowaƒ; 

2) materia∏u rozmno˝eniowego i nasadzeniowego
winoroÊli.

9. Etykiety i plomby przedsi´biorców mogà byç sto-
sowane dla:

1) materia∏u siewnego kategorii kwalifikowany w ma-
∏ych opakowaniach;

2) materia∏u siewnego kategorii standard roÊlin wa-
rzywnych.

10. Za etykiet´ materia∏u siewnego, o której mowa
w ust. 8 i 9, uznaje si´ równie˝ paszport roÊlin, je˝eli za-
wiera informacje, których umieszczenie jest wymaga-
ne na etykiecie. 

Art. 60. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç obowià-
zek etykietowania ma∏ych opakowaƒ nasion buraków
etykietami urz´dowymi, majàc na uwadze usprawnie-
nie kontroli obrotu tym materia∏em. 

2. W przypadku ma∏ych opakowaƒ etykieta mo˝e
byç zastàpiona nalepkà lub trwa∏ym napisem umiesz-
czonym na tych opakowaniach.

3. Za ma∏e opakowanie uznaje si´ opakowanie,
w którym znajduje si´ materia∏ siewny uznany za ma-
teria∏ siewny kategorii elitarny lub kategorii kwalifiko-
wany, którego masa netto nie przekracza w przypadku:

1) nasion roÊlin rolniczych:

a) buraka cukrowego i buraka pastewnego:

— jednokie∏kowych przeznaczonych do siewu
punktowego — 2,5 kg lub jednej jednostki
siewnej,

— wielokie∏kowych — 10,0 kg,

b) sadzeniaków ziemniaka — 10,0 kg,

c) pozosta∏ych gatunków roÊlin rolniczych:

— w opakowaniu typu A zawierajàcym mie-
szanki nasion roÊlin rolniczych nieprzezna-

czonych do produkcji roÊlin pastewnych —
2,0 kg,

— w opakowaniu typu B zawierajàcym nasiona
kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany
albo, jeÊli nie sà to opakowania typu A, mie-
szanki nasion roÊlin pastewnych przeznaczo-
ne do produkcji roÊlin pastewnych — 10,0 kg;

2) nasion roÊlin warzywnych:

a) stràczkowych — 5,0 kg,

b) cebuli, trybuli, szparaga, buraka liÊciowego, bu-
raka çwik∏owego, rzepy jadalnej, arbuza, dyni
olbrzymiej, dyni zwyczajnej, marchwi jadalnej,
szpinaku, skorzonery, salsefii, roszponki, rzod-
kiewki — 0,5 kg,

c) pozosta∏ych roÊlin — 0,1 kg.

Art. 61. 1. Etykiety i plomby urz´dowe, na wniosek
przedsi´biorcy, wydaje odp∏atnie wojewódzki inspek-
tor.

2. Wojewódzki inspektor mo˝e upowa˝niç na czas
okreÊlony przedsi´biorc´ do wype∏niania etykiet urz´-
dowych, je˝eli: 

1) przestrzega on przepisów o nasiennictwie oraz da-
je gwarancj´ rzetelnego wype∏niania etykiet;

2) b´dzie rejestrowa∏ numery otrzymanych etykiet
wydanych dla okreÊlonych partii materia∏u siew-
nego oraz zniszczonych podczas druku.

3. Przedsi´biorca upowa˝niony do wype∏niania
etykiet:

1) prowadzi ewidencj´ etykiet;

2) na etykietach umieszcza swój numer z rejestru
przedsi´biorców.

4. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrol´ nad
prawid∏owym wype∏nianiem etykiet urz´dowych przez
przedsi´biorców, a w przypadku stwierdzenia niepra-
wid∏owoÊci, w drodze decyzji, nakazuje ich zniszczenie.

5. Zniszczenie etykiet, o których mowa w ust. 4, na-
st´puje w obecnoÊci upowa˝nionego pracownika wo-
jewódzkiego inspektoratu.

6. Producent lub dostawca jest obowiàzany do prze-
chowywania etykiet dotyczàcych partii materia∏u siew-
nego u˝ytego do siewu, sadzenia lub rozmna˝ania ro-
Êlin do czasu zakoƒczenia oceny tego materia∏u i okazy-
wania ich na ˝àdanie organu dokonujàcego oceny.

7. W przypadku nieposiadania przez producenta
lub dostawc´ etykiet, o których mowa w ust. 6, planta-
cja nie b´dzie oceniana.

Art. 62. 1. Do ka˝dej przesy∏ki zawierajàcej jednà
lub kilka partii wprowadzonego do obrotu materia∏u
szkó∏karskiego CAC, materia∏u rozmno˝eniowego i na-
sadzeniowego roÊlin warzywnych i ozdobnych do-
stawca do∏àcza informacj´ o dostarczonym materiale,
zwanà dalej „dokumentem dostawcy”.
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2. Dokument dostawcy sporzàdza si´ w dwóch eg-
zemplarzach; jeden do∏àcza si´ do ka˝dej przesy∏ki ma-
teria∏u, o której mowa w ust. 1, a drugi pozostaje u do-
stawcy.

3. Dokument dostawcy zawiera: 

1) informacj´ o zgodnoÊci jakoÊci materia∏u z wyma-
ganiami Unii Europejskiej;

2) oznaczenie kraju, w którym wystawiono ten doku-
ment; 

3) nazw´ lub znak wojewódzkiego inspektoratu; 

4) numer z rejestru producentów prowadzonego na
podstawie odr´bnych przepisów; 

5) oznaczenie dostawcy;

6) oznaczenie odbiorcy;

7) numer partii okreÊlony przez dostawc´;

8) dat´ wystawienia;

9) nazw´ botanicznà;

10) nazw´ odmiany, w przypadku podk∏adek nazw´
odmiany lub jej opis;

11) liczb´ roÊlin obj´tych dokumentem dostawcy;

12) kategori´;

13) nazw´ kraju, w którym dokonano zbioru materia∏u,
w przypadku importu z paƒstw trzecich.

4. Dokumentem dostawcy mo˝e byç paszport ro-
Êlin, je˝eli b´dà umieszczone na nim informacje zawar-
te w dokumencie dostawcy.

5. Materia∏ szkó∏karski kategorii elitarny i kategorii
kwalifikowany oraz materia∏ rozmno˝eniowy winoroÊli
znajdujàcy si´ w obrocie zaopatruje si´ w etykiet´ i wy-
pis ze Êwiadectwa.

Art. 63. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) szczegó∏owy sposób oraz zakres etykietowania
i plombowania materia∏u siewnego, z uwzgl´dnie-
niem: 

a) rozmiarów i koloru etykiet ustalonych dla po-
szczególnych kategorii i stopni kwalifikacji ma-
teria∏u siewnego,

b) treÊci informacji zamieszczanych na etykietach,

c) ma∏ych opakowaƒ;

2) rodzaje opakowaƒ materia∏u siewnego dla po-
szczególnych gatunków lub grup roÊlin, a tak˝e
materia∏u siewnego zaprawianego oraz sposoby
ich zabezpieczania

— majàc na wzgl´dzie post´p techniki w tej dziedzinie
i rozwiàzania stosowane przez mi´dzynarodowe or-
ganizacje nasienne.

Rozdzia∏ 6

Przywóz materia∏u siewnego z paƒstw trzecich

Art. 64. 1. Z paƒstw trzecich mo˝na przywoziç ma-
teria∏ siewny:

1) dopuszczony do obrotu albo 

2) przeznaczony do:

a) prac w hodowli roÊlin lub do doÊwiadczeƒ albo

b) uprawy w ogródkach przydomowych i dzia∏ko-
wych.

2. Je˝eli materia∏ siewny, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, jest genetycznie zmodyfikowany, mo˝e byç przy-
wieziony po spe∏nieniu wymogów okreÊlonych w prze-
pisach o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Art. 65. Przedsi´biorca prowadzàcy obrót materia-
∏em siewnym, który przywióz∏ z paƒstw trzecich mate-
ria∏ siewny w iloÊciach powy˝ej 2 kilogramów, lub do-
stawca materia∏u szkó∏karskiego, rozmno˝eniowego
i nasadzeniowego roÊlin warzywnych i ozdobnych jest
obowiàzany w terminie 3 dni od dnia odprawy celnej
poinformowaç wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ przedsi´biorcy albo adres jego
miejsca zamieszkania o iloÊci i rodzaju przywiezionego
materia∏u siewnego oraz przedstawiç dokumenty doty-
czàce wytwarzania i jakoÊci tego materia∏u. 

Rozdzia∏ 7

Kontrola materia∏u siewnego i op∏aty sankcyjne

Art. 66. 1. Kontrola materia∏u siewnego polega na
sprawdzeniu jego jakoÊci oraz spe∏niania innych wyma-
gaƒ dotyczàcych wytwarzania, oceny, przechowywania
materia∏u siewnego, a tak˝e obrotu tym materia∏em. 

2. Kontrol´ materia∏u siewnego wykonuje woje-
wódzki inspektor.

3. Je˝eli w wyniku kontroli partii materia∏u siewne-
go stwierdzono, ˝e jest on innej jakoÊci ni˝ okreÊlona
w Êwiadectwie oceny albo nieodpowiedniej jakoÊci al-
bo nie sà spe∏nione wymagania dotyczàce wytwarza-
nia, oceny, przechowywania, a tak˝e obrotu tym mate-
ria∏em, wojewódzki inspektor mo˝e:

1) wydaç nowe Êwiadectwo dla ca∏oÊci lub cz´Êci
kontrolowanego materia∏u siewnego albo

2) w drodze decyzji:

a) zakazaç wprowadzania materia∏u siewnego do
obrotu,

b) wycofaç go z obrotu,

c) nakazaç poddanie tego materia∏u zabiegom
uniemo˝liwiajàcym u˝ycie go do siewu, sadze-
nia, szczepienia, okulizacji lub tylko do rozmna-
˝ania roÊlin.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a i b,
podlegajà natychmiastowemu wykonaniu.
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Art. 67. 1. Kto prowadzi obrót materia∏em siewnym
niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 57 ust. 1, 3
i 4, jest obowiàzany do wycofania go z obrotu na w∏a-
sny koszt oraz do wniesienia na rachunek urz´du skar-
bowego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ lub miej-
sce zamieszkania prowadzàcego obrót, op∏aty sankcyj-
nej stanowiàcej 200% kwoty nale˝nej za sprzedany ma-
teria∏ siewny. 

2. Stwierdzenie wprowadzenia materia∏u siewnego
do obrotu niezgodnie z warunkami okreÊlonymi
w art. 57 ust. 1, 3 i 4, termin wycofania tego materia∏u
z obrotu, iloÊç sprzedanego materia∏u siewnego oraz
wysokoÊç op∏aty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1,
okreÊla, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na siedzib´ lub adres miejsca za-
mieszkania wprowadzajàcego materia∏ siewny do ob-
rotu. 

Art. 68. Op∏ata sankcyjna, o której mowa w art. 67,
stanowi dochód bud˝etu paƒstwa i majà do niej zasto-
sowanie przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926,
z póên. zm.2)).

Art. 69. 1. Wojewódzki inspektor przekazuje kopi´
decyzji, o której mowa w art. 67 ust. 2, w∏aÊciwemu
urz´dowi skarbowemu.

2. W razie niewniesienia op∏aty sankcyjnej wynika-
jàcej z decyzji, o której mowa w art. 67 ust. 2, w∏aÊciwy
urzàd skarbowy wszczyna post´powanie w trybie prze-
pisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdzia∏ 8

Przepisy karne

Art. 70. 1. Kto:

1) nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem
w krajowym rejestrze lub w odpowiednich reje-
strach paƒstw cz∏onkowskich, lub we wspólnoto-
wych katalogach,

2) nie stosuje si´ do zakazów obowiàzujàcych w rejo-
nie zamkni´tym,

3) prowadzi obrót materia∏em siewnym bez wpisu do
rejestru przedsi´biorców,

4) nie sk∏ada wojewódzkiemu inspektorowi obowià-
zujàcej informacji dotyczàcej obrotu materia∏em
siewnym lub nie prowadzi obowiàzujàcej doku-
mentacji dotyczàcej tego materia∏u,

5) nie stosuje etykiet lub dokumentów dostawcy, wy-
pisów Êwiadectwa, plomb oraz nie zabezpiecza
opakowaƒ z materia∏em siewnym, zgodnie z art. 58
ust. 1, art. 59 ust. 1 i art. 62, lub podaje na etykie-

tach informacje niezgodne ze Êwiadectwem, o któ-
rym mowa w art. 47 ust. 3,

6) nie zg∏asza w terminie 3 dni od dnia odprawy cel-
nej do wojewódzkiego inspektoratu przywozu ma-
teria∏u siewnego na polski obszar celny,

7) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji
zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 33,

8) nie prowadzi list odmian lub nie sporzàdza opisów
odmian znajdujàcych si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 56,

9) nie b´dàc wpisanym do rejestru przedsi´biorców,
o którym mowa w art. 54 ust. 1, sprzedaje poza te-
renem powiatu, w którym wytworzy∏ materia∏ siew-
ny rozmno˝eniowy roÊlin warzywnych i ozdobnych
oraz materia∏ szkó∏karski przeznaczony dla odbior-
cy na jego w∏asne, niezarobkowe potrzeby,

10) naby∏ od producenta materia∏ siewny rozmno˝e-
niowy roÊlin warzywnych i ozdobnych oraz mate-
ria∏ szkó∏karski przeznaczony na jego w∏asne, nie-
zarobkowe potrzeby, a wprowadzi∏ go do obrotu
lub rozmna˝a w celach zarobkowych

— podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych w ust. 1 na-
st´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 9

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 71. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochro-
nie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188)
w art. 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pozytywne wyniki badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania
Êrodka ochrony roÊlin, przeprowadzane w jed-
nostkach organizacyjnych Instytutu Ochrony Ro-
Êlin oraz w innych jednostkach upowa˝nionych,
w drodze decyzji, przez podmiot okreÊlony, w dro-
dze rozporzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa;”.

Art. 72. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych do tego dnia
decyzjà ostatecznà, stosuje si´ odpowiednio przepisy
niniejszej ustawy albo przepisy o ochronie prawnej od-
mian roÊlin.

2. Rejestr odmian prowadzony na podstawie prze-
pisów dotychczasowych staje si´ krajowym rejestrem.

Art. 73. 1. Prawa twórców odmian do wynagrodze-
nia za wszelkie zarobkowe korzyÊci z odmiany nabyte
na podstawie dotychczasowych przepisów pozostajà
w mocy do czasu ich wygaÊni´cia. Do praw tych stosu-
je si´ przepisy dotychczasowe.

2. Prawa hodowców, autorów odmian do premii
autorskiej i prawa osób fizycznych, które udzieli∏y po-
mocy przy wytwarzaniu odmian, istniejàce w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, pozostajà w mocy do czasu ich wy-
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2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160,

poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
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Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r.
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.



gaÊni´cia. Do praw tych stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

3. WysokoÊç premii, o której mowa w ust. 2, usta-
la si´ w wysokoÊci premii uzyskanej za danà odmian´
w 2003 r., przy czym premie te wyp∏aca Centralny
OÊrodek.

Art. 74. 1. Do wytwarzania i obrotu dopuszcza si´
materia∏ siewny odmian selekcjonowanych wpisanych
do rejestru odmian na podstawie dotychczasowych
przepisów.

2. Do etykiet materia∏u siewnego odmian, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 59 ust. 5 i 6.

Art. 75. Zezwolenia i upowa˝nienia wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów zachowujà

swojà wa˝noÊç przez okres 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 76. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychcza-
sowy Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin
Uprawnych staje si´ Centralnym OÊrodkiem Badania
Odmian RoÊlin Uprawnych w rozumieniu ustawy.

Art. 77. Traci moc ustawa z dnia 24 listopada 1995 r.
o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76,
poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

Art. 78. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, z wyjàtkiem art. 71, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 26 czerwca
2003 r. (poz. 1299)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ GATUNKÓW ROÂLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SI¢ DO KRAJOWEGO REJESTRU
ORAZ KTÓRYCH MATERIA¸ SIEWNY MO˚E BYå WYTWARZANY I ZNAJDOWAå SI¢ W OBROCIE

Lp. Nazwa polska Nazwa ∏aciƒska

ROÂLINY ZBO˚OWE

1 J´czmieƒ Hordeum vulgare L.

2 Kukurydza (z wy∏àczeniem kukurydzy cukrowej Zea mays L.
i p´kajàcej)

3 Mieszaƒce sorga zwyczajnego i trawy sudaƒskiej Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

4 Mozga kanaryjska (kanar) Phalaris canariensis L.

5 Owies Avena sativa L.

6 Pszenica orkisz Triticum spelta L.

7 Pszenica twarda Triticum durum Desf.

8 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

9 Pszen˝yto x Triticosecale Wittm.

10 Ry˝ Oryza sativa L.

11 Sorgo zwyczajne Sorghum bicolor (L.) Moench

12 Trawa sudaƒska Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

13 ˚yto Secale cereale L.

ROÂLINY OLEISTE I W¸ÓKNISTE

1 Bawe∏na Gossypium spp.

2 Gorczyca bia∏a Sinapis alba L.

3 Gorczyca czarna Brassica nigra (L.) Koch

4 Gorczyca sarepska Brassica junacea (L.) Czernj. et Cosson

5 Kminek zwyczajny Carum carvi L.

6 Konopie Cannabis sativa L.

7 Krokosz barwierski (saflor barwierski) Carthanus tinctorius L.
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8 Len zwyczajny Linum usitatissimum L.

9 Mak Papaver somniferum L.

10 Orzech ziemny Arachis hypogaea L.

11 Rzepak Brassica napus L. (partim)

12 Rzepik Brassica rapa L. var silvestris (Lam.) Briggs

13 S∏onecznik Helianthus annuus L.

14 Soja zwyczajna Glicyne max (L.) Merrill

ROÂLINY PASTEWNE — STRÑCZKOWE

1 Bobik Vicia faba L. (partim)

2 Groch siewny Pisum sativum L. (partim)

3 ¸ubin bia∏y Lupinus albus L.

4 ¸ubin wàskolistny Lupinus angustifolius L.

5 ¸ubin ˝ó∏ty Lupinus luteus L.

6 Wyka kosmata Vicia villosa Roth

7 Wyka pannoƒska Vicia pannonica Crantz

8 Wyka siewna Vicia sativa L. 

ROÂLINY PASTEWNE — MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE

1 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop.

2 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L.

3 Koniczyna egipska(koniczyna aleksandryjska) Trifolium alexandrinum L.

4 Koniczyna bia∏a Trifolium repens L.

5 Koniczyna ∏àkowa (koniczyna czerwona) Trifolium pratense L.

6 Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) Trifolium incarnatum L.

7 Koniczyna perska Trifolium resupinatum L.

8 Koniczyna bia∏oró˝owa (koniczyna szwedzka) Trifolium hybridum L.

9 Kozieradka pospolita (koniczyna grecka) Trigonella foenum-graecum L.

10 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L.

11 Lucerna mieszaƒcowa Medicago x varia T. Martyn

12 Lucerna siewna Medicago sativa L.

13 Siekiernica w∏oska Hedysarum coronarium L.

ROÂLINY PASTEWNE — TRAWY GAZONOWE I PASTEWNE

1 Cynodon palczasty Cynodon dactylon (L.) Pers.

2 Festulolium x Festulolium

3 Konietlica ∏àkowa Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

4 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L.

5 Kostrzewa ∏àkowa Festuca pratensis Hudson

6 Kostrzewa owcza Festuca ovina L.

7 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber

8 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L.

9 Mietlica bia∏awa Agrostis giganthea Roth

10 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L.

11 Mietlica psia Agrostis canina L.

12 Mietlica roz∏ogowa Agrostis stolonifera L.

13 Mozga Hardinga Phalaris aquatica L.
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14 Rajgras wynios∏y (rajgras francuski) Arrhenatherum elatius (L.) Beauv., ex J. S. Et K. B.
Persl

15 Stok∏osa uniolowata Bromus catharticus Vahl

16 Stok∏osa alaskaƒska Bromus sitchensis Trin.

17 Tymotka kolankowata Phleum bertolonii DC.

18 Tymotka ∏àkowa Phleum pratense L.

19 Wiechlina zwyczajna Poa trivilis L.

20 Wiechlina b∏otna Poa palustris L.

21 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L.

22 Wiechlina ∏àkowa Poa pratensis L.

23 Wiechlina roczna Poa annua L.

24 Wyczyniec ∏àkowy Alopecurus pratensis L.

25 ˚ycica mieszaƒcowa (rajgras oldenburski) Lolium x boucheanum Kunth

26 ˚ycica trwa∏a (rajgras angielski) Lolium perenne L.

27 ˚ycica wielokwiatowa (rajgras w∏oski i rajgras Lolium multiflorum Lam.
holenderski)

ROÂLINY PASTEWNE — INNE ROÂLINY ROLNICZE

1 Brukiew pastewna Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

2 Facelia b∏´kitna Phacelia tanacetifolia Benth.

3 Kapusta pastewna Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) 
Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.

4 Rzodkiew oleista Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

BURAK I ZIEMNIAK

1 Burak cukrowy Beta vulgaris L.

2 Burak pastewny Beta vulgaris L.

3 Ziemniak Solanum tuberosum L.

ROÂLINY WARZYWNE

1 Bób Vicia faba L. (partim)

2 Broku∏ Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) 
Alef. var. cymosa Duch.

3 Burak çwik∏owy Beta vulgaris L. var. vulgaris 

4 Burak liÊciowy Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

5 Cebula Allium cepa L.

6 Cebula siedmiolatka (czosnek d´ty) Allium fistulosum L. 

7 Cykoria Cichorium intybus L. (partim)

8 Czosnek pospolity Allium sativum L.

9 Dynia olbrzymia Cucurbita maxima Duch.

10 Dynia zwyczajna Cucurbita pepo L.

11 Endywia Cichorium endivia L.

12 Fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L.

13 Fasola zwyk∏a Phaseolus vulgaris L.

14 Groch siewny ∏uskowy i cukrowy Pisum sativum L. (partim)

15 Jarmu˝ Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) 
Alef. var.sabellica L.
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16 Kalafior Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. 
botrytis L.

17 Kalarepa Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.
gongylodes L.

18 Kapusta brukselska Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmife-
ra DC.

19 Kapusta g∏owiasta bia∏a Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var.
alba DC.

20 Kapusta g∏owiasta czerwona Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var.
rubra DC.

21 Kapusta pekiƒska Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

22 Kapusta w∏oska Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var.
sabauda L.

23 Karczoch hiszpaƒski (kard) Cynara cardunculus L.

24 Karczoch zwyczajny Cynara scolymus L.

25 Kawon (arbuz) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 

26 Koper w∏oski (fenku∏) Foeniculum vulgare Miller

27 Marchew jadalna Daucus carota L. 

28 Melon Cucumis melo L.

29 Ober˝yna Solanum melongena L.

30 Ogórek Cucumis sativus L.

31 Papryka Capsicum annuum L.

32 Pietruszka zwyczajna Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

33 Pomidor Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

34 Por Allium porrum L.

35 Rabarbar Rheum rhaponticum L.

36 Roszponka warzywna Valerianella locusta (L.) Laterrade

37 Rzepa jadalna Brassica rapa L. var. rapa

38 Rzodkiew, rzodkiewka Raphanus sativus L. 

39 Sa∏ata siewna Lactuca sativa L.

40 Seler zwyczajny Apium graveolens L. 

41 Skorzonera (w´˝ymord) Scorzonera hispanica L.

42 Szalotka (cebula szalotka) Allium ascalonicum L.

43 Szparag Asparagus officinalis L.

44 Szpinak Spinacia oleracea L.

45 Trybu∏a ogrodowa Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

ROÂLINY SADOWNICZE

1 Brzoskwinia zwyczajna Prunus persica (L.) Batsch

2 Cytryna zwyczajna Citrus limon (L.) Burm. F.

3 CzereÊnia Prunus avium L.

4 Grejpfrut Citrus paradisi Macf.

5 Grusza pospolita Pyrus communis L.

6 Jab∏oƒ Malus Mill.

7 Leszczyna pospolita Corylus avellana L.

8 Lima (limeta kwaÊna) Citrus aurantifolia (Christm.) Swing

9 Malina Rubus spp.

10 Mandarynka Citrus reticulata Blanco
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11 Migda∏owiec Prunus amygdalus Batsch

12 Morela zwyczajna Prunus armeniaca L.

13 Oliwka europejska Olea europea L.

14 Orzech w∏oski Juglans regia L.

15 Pigwa Cydonia Mill.

16 Pistacja w∏aÊciwa Pistacia vera L.

17 Pomaraƒcza s∏odka Citrus sinensis (L.) Oesbeck

18 Porzeczka, agrest Ribes spp.

19 Âliwa domowa Prunus domestica L.

20 Âliwa japoƒska Prunus salicina

21 Truskawka Fragaria ananassa Duch.

22 WiÊnia pospolita Prunus cerasus L.

23 WinoroÊl Vitis spp.

Za∏àcznik nr 2 

WYKAZ GATUNKÓW ROÂLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SI¢ DO KRAJOWEGO REJESTRU
PO STWIERDZENIU ICH ZADOWALAJÑCEJ WARTOÂCI GOSPODARCZEJ (WGO)

Lp. Nazwa polska Nazwa ∏aciƒska

ROÂLINY ROLNICZE

I. BURAK

1 Burak cukrowy Beta vulgaris L.

2 Burak pastewny Beta vulgaris L.

II. ROÂLINY PASTEWNE*

1 Mietlica psia Agrostis canina L. 

2 Mietlica bia∏awa Agrostis gigantea Roth 

3 Mietlica roz∏ogowa Agrostis stolonifera L. 

4 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L. 

5 Wyczyniec ∏àkowy Alopecurus pratensis L. 

6 Rajgras wynios∏y Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J. S. 
Et K. B. Presl 

7 Stok∏osa uniolowata Bromus catharticus Vahl 

8 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L. 

9 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber 

10 Kostrzewa owcza Festuca ovina L. 

11 Kostrzewa ∏àkowa Festuca pratensis Hudson 

12 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. 

13 Festulolium x Festulolium

14 ˚ycica wielokwiatowa (rajgras w∏oski i holenderski) Lolium multiflorum Lam. 

15 ˚ycica trwa∏a Lolium perenne L. 

16 ˚ycica mieszaƒcowa Lolium x boucheanum Kunth 

17 Tymotka kolankowata Phleum bertolonii DC. 

————————
* Nie dotyczy odmian traw u˝ytkowanych jako gazonowe.
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18 Tymotka ∏àkowa Phleum pratense L. 

19 Wiechlina roczna Poa annua L. 

20 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. 

21 Wiechlina ∏àkowa Poa pratensis L. 

22 Wiechlina zwyczajna (szorstka) Poa trivialis L. 

23 Konietlica ∏àkowa Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. 

24 Soja Glycine max (L.) Merrill 

25 ¸ubin bia∏y Lupinus albus L. 

26 ¸ubin wàskolistny Lupinus angustifolius L. 

27 ¸ubin ˝ó∏ty Lupinus luteus L. 

28 Groch siewny Pisum sativum L. (partim) 

29 Bobik Vicia faba L. (partim) 

30 Wyka siewna Vicia sativa L.

31 Wyka kosmata Vicia villosa Roth 

32 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. 

33 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L. 

34 Lucerna siewna Medicago sativa L. 

35 Lucerna mieszaƒcowa Medicago x varia T. Martyn 

36 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. 

37 Koniczyna szwedzka Trifolium hybridum L. 

38 Koniczyna krwistoczerwona Trifolium incarnatum L. 

39 Koniczyna czerwona (∏àkowa) Trifolium pratense L.

40 Koniczyna bia∏a Trifolium repens L. 

41 Koniczyna perska Trifolium resupinatum L. 

42 Brukiew pastewna Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 

43 Kapusta pastewna Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) 
Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.

44 Facelia b∏´kitna Phacelia tanacetifolia Benth. 

45 Rzodkiew oleista Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. 

III. ROÂLINY OLEISTE I W¸ÓKNISTE

1 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs 

2 Gorczyca sarepska Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson 

3 Rzepak Brassica napus L. (partim) 

4 Gorczyca czarna Brassica nigra (L.) Koch 

5 Konopie Cannabis sativa L. 

6 Krokosz barwierski Carthamus tinctorius L. 

7 Kminek zwyczajny Carum carvi L.

8 S∏onecznik Helianthus annuus L. 

9 Len zwyczajny Linum usitatissimum L.

10 Mak Papaver somniferum L. 

11 Gorczyca bia∏a Sinapis alba L. 

IV. ROÂLINY ZBO˚OWE

1 Owies Avena sativa L. 

2 J´czmieƒ Hordeum vulgare L. 
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3 Kanar Phalaris canariensis L. 

4 ˚yto Secale cereale L.

5 Pszen˝yto x Triticosecale Wittm. 

6 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. 

7 Pszenica twarda Triticum durum Desf. 

8 Kukurydza (z wy∏àczeniem kukurydzy cukrowej Zea mays L.
i p´kajàcej)

V. INNE

1 Ziemniak Solanum tuberosum L. 

2 Cykoria korzeniowa Cichorium intybus L. (partim) 

3 WinoroÊl Vitis L.

Lp. Nazwa polska Nazwa ∏aciƒska

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ GATUNKÓW ROÂLIN WARZYWNYCH I SADOWNICZYCH, KTÓRYCH WARTOÂå GOSPODARCZÑ
ODMIAN (WGO) BADA SI¢ PO WPISANIU ICH DO REJESTRU

ROÂLINY WARZYWNE

1 Burak çwik∏owy Beta vulgaris L. var. vulgaris
2 Cebula Allium cepa L.
3 Fasola zwyk∏a Phaseolus vulgaris L.
4 Groch siewny ∏uskowy i cukrowy Pisum sativum L. (partim)
5 Kalafior Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. 

botrytis L.
6 Kapusta brukselska Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmife-

ra DC.
7 Kapusta g∏owiasta bia∏a Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. 

alba DC.
8 Kapusta g∏owiasta czerwona Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var.

rubra DC.
9 Marchew jadalna Daucus carota L.

10 Ogórek Cucumis sativus L.
11 Papryka Capsicum annuum L.
12 Pietruszka zwyczajna Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill.
13 Pomidor Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
14 Por Allium porrum L.
15 Seler zwyczajny Apium graveolens L.

ROÂLINY SADOWNICZE

1 Grusza pospolita* Pyrus communis L.
2 Jab∏oƒ* Malus Mill.
3 Malina Rubus spp.
4 Porzeczka Ribes spp.
5 Âliwa domowa Prunus domestica L.
6 Truskawka Fragaria ananassa Duch.
7 WiÊnia pospolita** Prunus cerasus L.

————————
* Odmiany owocujàce i podk∏adki.

** Odmiany owocujàce.


