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RAMOVI/Y PLAN PRACY W ZAKRESIE NASIENNICTWA NA 2016 ROK

LP Wyszczegolnienie Termin realizacji

1

Zdobywanie i upowszechnianie na biezEco wiedzy o
wchodzEcych w 2016 roku krajowych iwsp6lnotowych
pzepisach wykonawczych w obszaze nasien n ictwa

caly rok

2

Przyjmowanie i sprawdzanie wniosk6w o dokonanie oceny
polowej wtazz dolqczonq dokumentacjq pod kqtem ich
poprawno6ci merytorycznej i formalnej oruz pzekazywanie
ich do DNN.

marzec - maJ

3
Sprawdzanie w porozumieniu z DNN przygotowania do
ocenv zoloszonvch olantacii nasiennvch.

marzec - maJ

4
Przeprowadzanie oceny polowej zgloszonych plantacji
nasiennych na podstawie metodyki wynikajqcej z wymagah
szczeq6lowych.

maj - sierpiefi

5

Prowadzenie dokumentaQi oraz wystawianie Swiadectw i

informacji dotyczEcych oceny polowej materialu siewnego.
Weryfikacja wynikow oceny polowej wprowadzonych do
Zinteqrowaneqo Systemu I nformatyczneqo.

caly rok

6
W porozumieniu z DNN kontrolowanie pracy kwalifikatorow
u rzedowvch i a kredytowanvch (20%o oceni a nvch pla ntaci i)*.

maj- sierpiei

7

Kontrola spelnienia wymagai formalnych podczas
wytwarzania i pzechowywania materialu siewnego ze
szczeg o I nym uwzg lqd n ie n iem weryfi kacj i wysokoSci
rzeczywistego zbioru z plantacji nasiennych w stosunku do
wysoko5ci zbioru proqnozowanei podczas oceny polowei.

caly rok

8

Kontrola pzerobu (suszenie, czyszczenie, zaprawianie) i

przygotowania do obrotu materialu siewnego ze
szczeg6lnym uwzglqdnieniem twozenia partii i ich lqczenia.
S prawdza n ie stosownej do ku m e ntacj i d otyczqcej
poszczeq6lnvch etap6w wytwarzan ia.

wiosna, jesieh

9
Pobieranie pr6b nasion z wytworzonego materialu siewnego
w celu dokonania oceny laboratoryjnej i oceny tozsamo6ci
odmianowei.

wiosna, jesie6

10
Pobieranie prob do laboratoryjnej oceny zdrowotno5ci
sadzeniak6w ziemniaka (kontrola pobierania pr6b z 10o/o

ocenianych plantacii).
jesief

11
Ocena cech zewnqtrznych sadzeniak6w ziemniaka orazich
kontrola w obrocie. wiosna, jesiei

12
Kontrola prawidlowoSci pracy probobiorcow uzqdowych i

akredvtowanvch*. wiosna, jesiefr

13

Nadz6r nad pakowaniem, oznakowaniem i plombowaniem
materialu siewnego. Zwr6cenie szczeg6lnej uwagi na
pojawianie sig falszywych etykiet uzqdowych oraz
informowanie DNN o stwierdzonych naduzyciach

caly rok

14

Kontrola wykozystania etykiet uzgdowych przez podmioty
wytw arzalqce m ate ri al s iewn y o raz prowadzen ie
do_kume_nlacjidotyczqc_e jp,to-mb_urzqdowych.

caly rok

Nadzor nad drukowaniem etykiet uzqdowych pzez
upowaznione podmioty*. caly rok



15

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

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

caly rok

16

Kontrola poprawnoSci sporzqdzanej dokumentacji,
wymaganej pzepisami o nasiennictwie, dotyczqcej przede
wszystkim pochodzenia materialu siewnego, wielko6ci
produkcii itd.

caly rok

17
Ko ntro I a prawidlowo6 ci s porzEd zenia s klad a nej pzez
przedsigbiorc6w i rolnik6w informacji o wprowadzanym do
obrotu materiale siewnvm.

sierpie6, wrzesief

18

Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem
materialem szk6lkarskim w tym materialem CAC oraz
materialem rozm noZeniowym i nasadzeniowym roSlin
warzywnych i ozdobnych (co najmniej 1 razw roku). W
przypadku dostawc6w materialu szk6lkarskiego CAC
zwrocie nale2v uwaqe na wielkoS6 produkcii teqo materialu

caly rok

19
Kontrola upraw winoroSli, z ktorych owoce sqprzeznaczone
do wvrobu wina qronoweqo.

jesieh

20
Przyjmowanie zgloszen, wpisywanie
zaSwiadcze n d otyczqcych ewide n cj i

rolnikow oraz dostawc6w .

iwydawanie
przedsiqbiorc6w 

, caly rok

21
Wykrywanie nielegalnych punkt6w obrotu z uwzglqdnieniem
ogloszeh internetowych lub prasowych dotyczqcych
materialu siewneqo niedopuszczoneqo do obrotu.

caly rok

22
Org an izowan ie spotkafi informacyj no-szkoleniowych d la
podmiotow prowadzqcych wytwarzanie i obr6t materialem
siewnvm.

wrosna

23
Organizowanie szkolei podstawowych i doskonalqcych dla
kwa I ifikatorow i pro bobiorc6w u rzedowych i akredytowa nych.

czerwiec, lipiec

24

Kompleksowa kontrola jakoSci materialu siewnego
wazniejszych gatunk6w roSlin rolniczych. Szczeg6lnym
nadzorem nale2y objq6 partie wytworzone poza granicami
RP oraz partie oceniane otzez podmioty akredytowane.

wiosna, jesiei

25

Kontrolne badania zdrowotno6ci i jakoSci partii sadzeniak6w
ziemniaka w obrocie wrazz uwzglqdnieniem wymagafi
formalnych - w szczegolnoSci dokumentaqi zwiqzanej z
obrotem, plombowaniem oraz etykietowaniem-
paszportowaniem.

wg wytycznych
Glownego lnspektora

26
Monitorowanie materialu siewnego zepaku, kukurydzy oraz
soi na obecno66 organizm6w modyfikowanych genetycznie.

wg wytycznych
Gl6wneqo lnspektora

27

Ko ntro I a pzestrzeg a nia zakazu stosowa n i a m ateri alu
siewnego odmian kukurydzy okreSlonych w rozporzqdzeniu
MRiRW wydanego na podst. arl. 104 ustawy o nasiennictwie
(3% oosoodarstw uprawiaiacvch kukurydze).

wg wytycznych
Gl6wnego lnspektora

28

Przyjmowanie iweryfikowanie wniosk6w o pozwolenie na
zastosowanie w roln ictwie ekolog icznym konwencjonalnego
materialu siewneqo.

caly rok

Przeprowadzanie kontroli w zakresie rolnictwa
ekologicznego zgodnie zZazqdzeniem Nr 13/201 1 Gl.

caly rok

29

Wydawanie decyzji administracyjnych:
r decyzji zakazu prowadzenia obrotu materialem

siewnym
r decyzii o wykorzystaniu konwencjonalnego materialu

caly rok



siewnego w rolnictwie ekologicznym
r decyzji o udzieleniu przez wojewodzkiego inspektora

akredytacii kwalifikatorom i probobiorcom.

30
S po rzqdza n ie s prawo zdan i i nf o rm a cj i d otyczacych
wykonania zadan z zakresu nasiennictwa w terminach i w
zakresie wskazanym przez DNN.

caly rok

t:^

potrzeba intensyfikacji dziatafi kontrolnych dotyczqcych podmiotow
akredytowanych.

Lubusk spektor
Och nnictwa

Ryszard Mr6z


