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RAMOWY PLAN PRACY W ZAKRESIE NASIENNICTWA NA 2018 ROK

LP Wyszczeg5lnienie Termin realizacji

1

Przyswajanie i upowszechnianie na biezEco wiedzy o
wchodzqcych w zycie 2018 roku krajowych iwspolnotowych
przepisach wykonawczych w obszarze nasiennictwa

caly rok

2

Przyjmowanie i sprawdzanie wnioskow o dokonanie oceny
polowej wtazz dolqczonq dokumentacjq pod kqtem ich
poprawnosci merytorycznej i formalnej oraz przekazywanie ich
do DNN.

marzec - maj

3
Sprawdzanie w porozumieniu z DNN pzygotowania do oceny
zqloszonych plantacii nasiennych.

mazec - maj

4
Przeprowadzanie oceny polowej zgloszonych plantacji
nasiennych na podstawie metodyki wynikajqcej z wymagah
szczeqolowych.

maj- sierpieh

5

Prowadzenie dokumentacji oraz wystawianie Swiadectw i

informacji dotyczqcych oceny polowej materialu siewnego.
Weryfikacja wynikow oceny polowej wprowadzonych do
Zinteqrowaneqo Svstemu I nformatyczneqo.

caly rok

t)
Kontrolowanie w porozumieniu z DNN pracy kwalifikatorow
u rzed owvch i a kredytowa nych (20o/o oceni a nych pl a ntaci i)*.

maj- sierpiefr

7

Kontrolowan ie spelnienia wym agan form alnych podczas
wytwarzania i pzechowywania materialu siewnego ze
szczeg6lnym uwzg lqdnieniem weryfikacj i wysokoSci
rzeczywistego zbioru z plantacji nasiennych w stosunku do
wysokoSci zbioru proqnozowanei podczas oceny polowei.

caly rok

8

Ko ntrol owa n ie poszczeg o I nych p roces6w zwiqzany ch z
przerobem (suszenie, czyszczenie, zaprawian ie) i

przygotowaniem do obrotu materialu siewnego ze
szczeg6lnym uwzglqdnieniem tworzenia partii i ich lqczenia.
Sprawdzanie stosownej dokumentacji dotyczqcej
poszczeq6lnych etapow wytwarzan ia.

wiosna, jesieh

I Pobieranie prob nasion zwfiorzonego materialu siewnego w
celu dokonania oceny laboratoryinei. wiosna, jesieh

10
Udzial w ocenie tozsamo5ci i czysto6ci odmianowej poprzez
pobieranie pr6b zgodnie z obowiqzulqcq metodykq oraz
aktywne dzialanie w systemie OT|CO.

wiosna, jesiefi

11

Pobieranie prob do laboratoryjnej oceny zdrowotnoSci
sadzeniak6w ziemniaka (kontrola pobierania prob z 10o/o

ocenianych plantacii).
jesiefi

12
Ocena cech zewnqtrznych sadzeniak6w ziemniaka oraz ich
kontrola w obrocie. wiosna, jesieh

13
Kontrola prawidlowoSci pracy pr6bobiorc6w urzqdowych i

akredytowanych". wiosna, jesiei

14
Nadz6r nad pakowaniem, oznakowaniem i plombowaniem
materialu siewnego. Zwr6cenie szczeg6lnej uwagi na
pojawianie sie falszywych etykiet uzedowych.

caly rok



15

Kontrola wykorzystania etykiet urzqdowych przez podmioty
wytwa rzaj qce m aterial siewny or az prow adzen ie doku mentacj i

dotyczqcej plomb urzqdowych.
Nadzor nad drukowaniem etykiet urzqdowych przez
upowa2nione podm iotv*.

caty rok

caly rok

16

Kontrola materialu siewnego w obrocie. Sprawdzanie
wymogow formalnych u przedsigbiorcow, rolnikow i

dostawcow. Pobieranie prob kontrolnych z partii materialu
siewnego, ktorych gatunki uznane zostaly za wa2ne dla
wojew6dztwa. W przypadku roSlin rolniczych proby powinny
byc pobierane z partii ocenianych poza granicami
wojewodztwa. Kontrola dotyczy wszystkich punktow obrotu
hurtoweqo oraz wybranych punkt6w obrotu detaliczneqo.

caly rok

17

Kontrola poprawnoS ci sporzqdzanej doku mentacji,
wymaganej przepisami o nasiennictwie, dotyczqcej przede
wszystkim pochodzenia materialu siewnego, wielkoSci
produkcii itd.

caly rok

18
Ko ntrola prawidlowoSci s porzqd zenia sklad a nej Wzez
przedsiqbiorc6w i rolnikow informacji o wprowadzanym do
obrotu materiale siewnvm.

sierpien, wrzesieh

19

Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem
materialem szk6lkarskim w tym materialem CAC (co najmniej
1 razw roku). W przypadku dostawcow materialu
szk6lkarskiego CAC zwrlcie naleZy uwagQ na wielko6c
produkcjitego materialu w obrqbie poszczegolnych gatunkow i

odmian.

caty rok

20

Sprawowanie nadzoru nad wytwazaniem i obrotem
materialem rozmnozeniowym i nasadzeniowym roSlin
warzywnych i ozdobnych. W przypadku ro6lin ozdobnych
szczegolnq uwagq naleZy zwrocie na obecnoS6 w obrocie
petunii genetycznie modyfikowanej (zgodnie z pismem Gl
znak: WN-602-31 17 z dnia 24.07 .2017 r.)

wiosna, jesiefi

21
Kontrola upraw winoro5li, z kt6rych owoce sqpzeznaczone
do wvrobu wina qronoweqo. jesieh

22

Przyjmowanie zgloszefi, wpisywanie i wydawanie
zaSwi adczeh dotyczqcych ewidencj i przedsiqbiorc6w,
rolnik6w oraz dostawc6w . Wprowadzanie i aktualizowanie
danvch w Zinteqrowanym Svstemie lnformatycznym.

caly rok

23
Wykrywanie nielegalnych punkt6w obrotu z uwzglqdnieniem
ogloszef internetowych lub prasowych dotyczqcych materialu
siewneqo niedopuszczoneqo do obrotu.

caly rok

24
Org an izowan ie spotka fi informacyj no-szkoleniowych d la
podmiotow prowadzqcych wytwarzanie i obr6t materialem
siewnym.

wiosna

25
Organizowanie szkoleh podstawowych i doskonalqcych dla
kwa I if i kator6w i pr6bobi orc6w u rzedowych i akredytowa nvch

czenruiec, lipiec

26

Kompleksowa kontrola jakoSci materialu siewnego
wazniejszych g atu nkow roSlin rol niczych. Szczeg6lnym
nadzorem nale?y objqc partie wytworzone poza granicami RP
oraz partie oceniane ptzez podmioty akredytowane.

wiosna, jesien

27

Kontrolne badania zdrowotno6ci i jako6ci partii sadzeniak6w
ziemniaka w obrocie wrazz uwzglqdnieniem wymagah
formalnych - w szczegolnoSci dokumentaQi zwiqzanel z
obrotem, plombowaniem oraz etykietowaniem-
paszportowaniem. Kontrola powinna w pierwszej kolejno5ci
dotyczyc partii, ktorej ocenQ cech zewnqtznych prowadzili
kwal if ikatozv akredvtowani.

wg wytycznych
Glownego lnspektora



28
Monitorowanie materialu siewnego rzepaku, kukurydzy oraz
soi na obecnosc orqanizm6w modyfikowanych qenetycznie.

wg wytycznych
Glowneqo lnspektora

29
Ko ntro I a przest rze g a nia zakazu stos owa n i a m ateri alu
siewnego odmian kukurydzy okre6lonych w rozporzqdzeniu
MR|RW wydanego na podst. art. 104 ustawy o nasiennictwie

wg wytycznych
Glownego lnspektora

30

Przyjmowanie iweryfikowanie wnioskow o pozwolenie na
zastosowan ie w rol n ictwie ekolog icznym konwe ncj ona I nego
materialu siewnego.
Przeprowa dzanie kontroli w zakresie rol nictwa ekolog icznego
zgodnie zZarzqdzeniem Nr 1312011 Gl.

caly rok

caly rok

31

Wydawanie lub przygotowanie dokumentacji do wydania
decyzji administracyjnych :

t decyli zakazu prowadzenia obrotu materialem
siewnym

t decyzli dotyczqcych pozwolenia na wykorzystanie
konwencjonalnego materialu siewnego w roln ictwie
ekologicznym

o decyzji o udzieleniu przez wojew6dzkiego inspektora
akredytacii kwalifikatorom i probobiorcom.

caly rok

32
S po rzqdza n ie s prawo zdan i i nf orm acj i dotyczqcych wyko na n i a
zadaf z zakresu nasiennictwa w terminach i w zakresie
wskazanvm pzez DNN.

caly rok

potrzeba intensyfikacji dzialan kontrolnych
akredytowanych.

dotyczqcych podmiotow
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