
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.

Poz. 1650

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 5 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw 
i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. poz. 1554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) ust. 2 „Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego”,

b) ust. 5 „Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka”

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

2) w załączniku nr 2:

a) ust. 2 „Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej”,

b) ust. 5 „Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych”

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

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

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1261).



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1650

 

Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia .. 2014 r. (poz.) 

 
 

2. Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. (poz. 1650)

załącznik nr 1
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5. Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka 
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2. Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej 

 

załącznik nr 2
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5. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych 

 
 

 

 

I II III

Otrzymują:

z dnia:

 pochodząca z plantacji zakwalifikowanej po ocenie polowej i weryfikacyjnej: 

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

 1) świadectwo oceny polowej nr:

mm

 2) świadectwo oceny laboratoryjnej nr:

partia posortowana na frakcje o kalibrażu:

* Niepotrzebne skreślić.

pieczęć i podpis kwalifikatora urzędowego/akredytowanego*

imię i nazwisko kwalifikatora urzędowego/akredytowanego* i jego numer

kopię – właściwy ze względu na miejsce dokonania oceny wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
oryginał – podmiot zgłaszający

podpis właściciela partii sadzeniaków

Wynik oceny

 miejscowość i data wystawienia informacji

 Ocenę wykonał:

nie spełnia wymagań określonych dla sadzeniaków ziemniaka z powodu:

 odmiana:

 Partia sadzeniaków ziemniaka nr:

z dnia:

Podmiot zgłaszający:

 Miejsce dokonania oceny:
kod pocztowymiejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres 

imię i nazwisko albo nazwa

pieczęć wystawiającego informację

Ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka przeprowadzono zgodnie z metodyką określoną w przepisach dotyczących metod pobierania prób 
materiału siewnego oraz metod dokonywania oceny materiału siewnego. 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z późn. zm.), jeżeli składający wniosek nie zgadza się z 
wynikiem oceny zawartym w informacji, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny.

INFORMACJA nr ..........................................................

o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka 
po ocenie cech zewnętrznych

ORYGINAŁ KOPIA*
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Załącznik nr 3 
 

 

załącznik nr 3

WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA




