
projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T WA  I  R O Z W O J U  W S I 1)  

z dnia ….…………. 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej 

materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu 

materiałem siewnym2)  

Na podstawie art. 92 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 

2021 r. poz. 129) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i 

terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz. U. poz. 182, z 

2017 r. poz. 2246 oraz z 2019 r. poz. 440) w załączniku w tabeli:   

1)  w części A. Rośliny zbożowe: 

a)  poz. 3 otrzymuje brzmienie: 

3  Mieszaniec sorga zwyczajnego i sorga 

sudańskiego* 

Sorghum bicolor (L.) Moench 

subsp.bicolor x Sorghum bicolor (L.) 

Moench subsp.drummondii (Steud.) de 

Wet ex Davidse 

 

b)  poz. 8–10 otrzymują brzmienie: 

8  Pszenica orkisz  Triticum aestivum L. subsp.spelta (L.) 

Thell. 

9  Pszenica twarda  Triticum turgidum L.subsp. durum 

(Desf.) van Slageren 

                                                 

1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 

2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928). 
2)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2021/415 z 

dnia 8 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG w celu dostosowania grup i 

nazw taksonomicznych niektórych gatunków materiału siewnego i chwastów do rozwoju wiedzy naukowej i 

technicznej (Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2021, str. 65). 
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10  Pszenica zwyczajna  Triticum aestivum L. subsp. aestivum 

 

c)  poz. 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

13  Sorgo zwyczajne*  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. 

bicolor 

14  Sorgo sudańskie (syn. trawa sudańska)*  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. 

drummondii (Steud.) de Wet ex 

Davidse 

 

2)  w części C. Rośliny pastewne dotyczącej Wiechlinowatych – Poacea (Gramineae) poz. 6 

otrzymuje brzmienie: 

6 Kostrzewa szczeciniasta  Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. 

 

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

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU 

WSI 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Gorzowski 

Dyrektor 

Departamentu Prawnego 

za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym  

/podpisano elektronicznie/ 



Uzasadnienie 

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia  

 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz 

zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz. U. poz. 

182, z późn. zm.) wynika z konieczności wdrożenia do dnia 31 stycznia 2022 r. przepisów 

dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2021/415 z dnia 8 marca 2021 r. zmieniającej 

dyrektywy Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG w celu dostosowania grup i nazw 

taksonomicznych niektórych gatunków materiału siewnego i chwastów do rozwoju wiedzy 

naukowej i technicznej  (Dz. Urz. UE L 81 z 9.03.2021, str. 65). Zgodnie z przepisami ww. 

dyrektywy zostają zmienione nazwy gatunków w języku łacińskim dla kostrzewy 

szczeciniastej, pszenicy orkisz, pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, mieszańca sorga 

zwyczajnego i sorga sudańskiego, sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego.  

W związku z powyższym, że załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. zawiera nazwy gatunków w języku polskim i języku 

łacińskim, przedmiotowy projekt zmienia zgodnie z dyrektywą Komisji nazwy łacińskie dla 

kostrzewy szczeciniastej, pszenicy orkisz, pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, mieszańca 

sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego, sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego. 

Ponieważ pełne wdrożenie dyrektywy Komisji 2021/415 wymaga zmiany nazw 

łacińskich we wszystkich aktach prawnych objętych przepisami dyrektywy Komisji 

66/401/EWG i 66/402/EWG, przedmiotowy projekt procedowany jest równolegle z projektem 

zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie 

terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych 

grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań  

w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. poz. 517, z późn. zm.) 

oraz  projektem obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu 

gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może 

być wytwarzany, oceniany i kontrolowany. W wymienionych aktach prawnych, tak jak w 

projektowanym rozporządzeniu zmieniane są nazwy łacińskie dla kostrzewy szczeciniastej, 

pszenicy orkisz, pszenicy twardej, pszenicy zwyczajnej, mieszańca sorga zwyczajnego i sorga 

sudańskiego, sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego oraz perzu właściwego - tylko w 

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

Projekt rozporządzenia nie wymaga przepisów przejściowych ponieważ nazwą 

powszechnie używaną przez zainteresowane podmioty jest nazwa polska „kostrzewa 
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szczeciniasta”, „pszenica orkisz”, „pszenica twarda”, „pszenica zwyczajna”, „mieszaniec sorga 

zwyczajnego i sorga sudańskiego”, „sorgo zwyczajne” i ”sorgo sudańskie”, nazwa łacińska jest 

dookreśleniem nazwy stosowanym w klasyfikacji gatunków roślin, ponadto projektowane 

rozporządzenie zgodnie z art. 1 i 2 wdrażanej dyrektywy, wejdzie w życie z dniem 1 lutego 

2022 r. i wszystkie zainteresowane podmioty zdążą się przygotować do wprowadzanych zmian. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej. 

Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie są przepisami technicznymi w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 

2039, z późn. zm.) i w związku z tym projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji.  

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

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt  rozporządzenia został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Rozporządzenie zostało również zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji.  

Projekt rozporządzenia podlega umieszczeniu w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia 
dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i 
terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem 
siewnym 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu: 
Anna Gembicka 
Krzysztof Smaczyński 22 623 21 51 
krzysztof.smaczynski@minrol.gov.pl      

Źródło:  
dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2021/415 
z dnia 8 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywy 
Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG w celu 
dostosowania grup i nazw taksonomicznych 
niektórych gatunków materiału siewnego i 
chwastów do rozwoju wiedzy naukowej i 
technicznej  (Dz. Urz. UE L 81 z 9.03.2021, str. 
65). 
Nr w wykazie prac 207 
Data sporządzenia marzec 2021 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dostosowanie do przepisów UE  - zmiana nazw łacińskich zgodnie z wdrażanymi przepisamu dyrektywy wykonawczej 
Komisji 2021/415. 
 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Cel projektu może zostać osiągnięty jedynie przez środki o charakterze legislacyjnym. 
 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przepisy dyrektywy wdrażane są przez wszystkie państwa członkowskie i wszystkie zmieniają nazwy łacińskie zgodnie z 
wdrażanymi przepisamu dyrektywy wykonawczej Komisji 2021/415. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

PIORIN 16 wojewódzkich 
inspektorów 
ochrony roślin i 
nasiennictwa 

Ustawa z dnia 9 
listopada 
2012 r. o nasiennictwie 
 

Ocena materiału siewnego roślin 
rolniczych i warzywnych 

Przedsiębiorcy 6624 GIORiN 
Stan na koniec 2019 
roku –  
ewidencja podmiotów 
prowadzących obrót 
materiałem siewnym 

Ocena materiału siewnego roślin 
rolniczych i warzywnych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie rozesłany do podmiotów 
zainteresowanych wytwarzaniem i oceną materiału siewnego: NSZZ „Solidarność”,Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych Forum Związków Zawodowych, Związek Przedsiębiorców i pracodawców,Business Centre 
Club,Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Federacja 
Przedsiębiorców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Rada Dialogu Społecznego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polska 
Izba Nasienna  
Konsultacje publiczne prowadzone są zgodnie z § 31 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów. 
Ponadto projekt został uzgodniony z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Centralnym Osrodkiem 
Badania Odmian Roślin Uprawnych. 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 
r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
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Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Ze względu na konieczność pilnego procedowania projekt został jednocześnie wysłany do konsultacji publicznych i 
uzgodnień międzyresortowych. 
 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków 
sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 
  

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

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  - brak wpływu 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie(0-10) 

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

duże 
przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

Brak wpływu 

sektor mikro-, Brak wpływu 
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małych i średnich 
przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

Brak wpływu 

(dodaj/usuń) Brak wpływu 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

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

 
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację 
ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, 
w tym na działalność mikroprzedsiębiorców. 

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

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

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

9. Wpływ na rynek pracy  

Zmiana rozporządzenia stanowi wdrożenie przepisów dyrektywy Komiji wykonanie delegacji ustawowej i nie 
spowoduje wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

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

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie zgodnie z przepisami wrażanej dyrektywy Komisji z dniem 1 lutego 
2022 r.   

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 
 


