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USTAWA 

z dnia 9 października 2009 r. 

 

o zmianie ustawy o nasiennictwie1) 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, 
Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817 i Nr 
157, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) odmiana miejscowa – oznacza zbiorowość roślin w obrębie gatunku roślin 
uprawnych, z wyłączeniem roślin rolniczych, powstałą w wyniku długo-
trwałego oddziaływania miejscowych czynników przyrodniczych i rolni-
czych, a nie w wyniku prac hodowlanych;”, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a) populacja miejscowa – oznacza zbiór populacji gatunku rośliny lub zbiór 
jednorodnego genetycznie wegetatywnego potomstwa pojedynczej rośliny 
w ramach gatunku rośliny (klony), które w sposób naturalny przystosowa-
ły się do warunków środowiskowych regionu pochodzenia; 

4b) odmiana dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych – oznacza 
populację miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków 
lokalnych, zagrożoną postępującą z czasem utratą różnorodności gene-
tycznej między i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub 
ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją 

                                                 
1) Przepisy ustawy: 

1) wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawia-
jącego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i 
warzyw  (Dz. Urz. WE L 191 z 23.07.2009, str. 3); 

2) wdrażają postanowienia:  

a) dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w 
odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych 
naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrotu 
materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. 
UE L 162 z 21.6.2008, str. 13), 

b) dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 
66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw 
roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 
66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i tech-
nicznej (Dz. Urz. WE L 166 z 27.06.2009, str. 40). 
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człowieka lub zmianami warunków środowiskowych (erozja genetycz-
na);”, 

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) materiał siewny odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolni-
czych – oznacza materiał siewny spełniający wymagania dotyczące wy-
twarzania i jakości dla tego rodzaju materiału siewnego, wytworzony przez 
zachowującego odmianę i przez niego oceniony, przeznaczony do celów 
innych niż produkcja materiału siewnego;”; 

2) w art. 5: 

a) w ust. 1: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Odmianę wpisuje się do krajowego rejestru, jeżeli jest odrębna, wy-
równana i trwała oraz jeżeli:”, 

- w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) nadał odmianie nazwę zgodnie z wymaganiami określonymi w 
przepisach rozporządzenia Rady nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w 
sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. 
WE L 227 z 1.09.1994, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 16, str. 390, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego reguły 
wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków 
roślin rolniczych i warzyw (Dz. Urz. WE L 191 z 23.07.2009, str. 
3),”, 

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Odmianę miejscową wpisuje się do krajowego rejestru, biorąc pod uwagę:”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych wpisuje się 
do krajowego rejestru, jeżeli: 

1) ma znaczenie w określonym regionie, w którym odmiana ta była tra-
dycyjnie uprawiana i do którego naturalnie się przystosowała, zwa-
nym dalej „regionem pochodzenia”, dla: 

a) zachowania materiału genetycznego w jego naturalnym otocze-
niu, a w przypadku gatunków roślin uprawnych – w środowisku 
rolniczego gospodarowania, w którym gatunki wykształciły 
swoje właściwości wyróżniające (zachowania in situ),  

b) zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych roślin 
populacji miejscowych i odmian przystosowanych naturalnie do 
warunków lokalnych i zagrożonych erozją genetyczną; 

2) jest odrębna, wyrównana i trwała, przy czym, jeżeli poziom wyrów-
nania jest określany na podstawie występowania roślin nietypowych 
stosuje się 10 % standard populacyjny przy przynajmniej 90 % 
prawdopodobieństwie; 
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3) zachowujący odmianę nadał jej nazwę zgodnie z wymaganiami, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przy czym odmianie tej można 
nadać więcej niż jedną nazwę, jeżeli nazwy te są powszechnie znane; 

4) jest zachowywana w regionie pochodzenia; 

5) nie jest wpisana do krajowego rejestru albo wspólnotowego katalogu 
jako odmiana inna niż odmiana dla zachowania bioróżnorodności  
roślin rolniczych lub  

6) została skreślona z krajowego rejestru albo wspólnotowego katalogu 
co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o jej wpis do 
krajowego rejestru albo w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 
1 pkt 2 – minęły co najmniej dwa lata od dnia upływu okresu okre-
ślonego w art. 57 ust. 4, lub  

7) nie została zgłoszona w celu przyznania wyłącznego prawa zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej 
odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, poz. 877 
oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) albo nie jest chroniona na podstawie 
tych przepisów, albo nie została zgłoszona do ochrony, albo nie jest 
chroniona przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO).”; 

3) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie u-
znania odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych 
za odmianę mającą znaczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3a pkt 1, 
w określonym regionie pochodzenia, na wniosek zachowującego tę 
odmianę, po zasięgnięciu opinii w tym zakresie właściwej jednostki 
odpowiedzialnej za genetyczne zasoby roślin. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego 
odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych al-
bo nazwę i adres jego siedziby; 

2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łaci-
nie; 

3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych;  

4) wskazanie miejsca zachowania; 

5) wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się 
zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa; 

6) uzasadnienie znaczenia odmiany dla zachowania bioróżnorodno-
ści roślin rolniczych, o którym mowa w art. 5 ust. 3a pkt 1, w 
regionie pochodzenia. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się gatunek i odmianę dla 
zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych oraz region pocho-
dzenia tej odmiany, którego położenie określa się zgodnie       
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z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału teryto-
rialnego państwa.”;  

4) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odmianę wpisuje się do krajowego rejestru na wniosek hodowcy albo jego peł-
nomocnika, z tym że odmianę miejscową oraz odmianę dla zachowania bio-
różnorodności roślin rolniczych wpisuje się na wniosek zachowującego odmia-
nę.”; 

5) w art. 11: 

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o wpis odmiany, z wyłączeniem odmiany dla zachowania bioróż-
norodności roślin rolniczych, do krajowego rejestru zawiera:”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wniosek o wpis odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolni-
czych do krajowego rejestru zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego odmia-
nę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych albo nazwę i 
adres jego siedziby; 

2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie; 

3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności ro-
ślin rolniczych;  

4) wskazanie miejsca zachowania; 

5) wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się   
zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podzia-
łu terytorialnego państwa;  

6) dzień skreślenia odmiany z krajowego rejestru lub wspólnotowego 
katalogu albo dzień wygaśnięcia okresu określonego w art. 57 ust. 4 
– w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, dołącza się: 

1) decyzję, o której mowa w art. 7a ust. 1; 

2) opis odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych 
(kwestionariusz techniczny); 

3) kopię dowodu uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o wpis odmia-
ny dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych do krajowego 
rejestru. 

3b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, dołącza się także: 

1) wyniki badań odrębności, wyrównania i trwałości, przeprowadzo-
nych przez jednostki inne niż Centralny Ośrodek, 

2) informacje odnośnie wiedzy uzyskanej z praktycznego doświadcze-
nia w czasie uprawy, rozmnażania i wykorzystania odmiany dla za-
chowania bioróżnorodności roślin rolniczych, 
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3) informacje dotyczące odmiany dla zachowania bioróżnorodności   
roślin rolniczych, inne niż określone w pkt 2, uzyskane w szczegól-
ności z urzędów odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin lub 
organizacji wyznaczonych do tego celu przez inne państwa człon-
kowskie 

– jeżeli zachowujący odmianę je posiada.”, 

d) uchyla się ust. 4, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mogą być udostępniane bez 
pisemnej zgody hodowcy, a dane, o których mowa w ust. 3a pkt 2 – bez  
pisemnej zgody zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych.”; 

6) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. Do odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych sto-
suje się przepisy art. 12 i 13 dotyczące badań OWT. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze roz-
porządzenia, metody dotyczące badania OWT dla odmian dla za-
chowania bioróżnorodności roślin rolniczych, biorąc pod uwagę   
biologiczne właściwości poszczególnych gatunków.”;  

7) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po przeprowadzeniu badań OWT lub WGO, a w przypadku odmian dla 
zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych – badań OWT, dyrektor 
Centralnego Ośrodka wydaje decyzję w sprawie wpisania odmiany do   
krajowego rejestru, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 „1a. W przypadku gdy do wniosku o wpis odmiany dla zachowania bioróżno-
rodności roślin rolniczych do krajowego rejestru zostały dołączone wyniki 
badań i informacje, o których mowa w art. 11 ust. 3b, dyrektor Centralnego 
Ośrodka może bez przeprowadzenia badań OWT wpisać odmianę do    
krajowego rejestru, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 3a.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektor Centralnego Ośrodka odmawia, w drodze decyzji:  

1) wpisania odmiany do krajowego rejestru, jeżeli: 

a) odmiana nie spełnia warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 
lub 

b) hodowca nie uiścił opłaty za badania OWT lub WGO, o których 
mowa w art. 12 ust. 1; 

2) wpisania odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolni-
czych do krajowego rejestru, jeżeli: 

a) odmiana dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych nie 
spełnia warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3a, 
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b) zachowujący odmianę nie uiścił opłaty za badanie OWT, o któ-
rym mowa w art. 12 ust. 1.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Od decyzji w sprawie wpisania odmiany do krajowego rejestru przysługuje 
hodowcy, a od decyzji w sprawie wpisania odmiany dla zachowania bio-
różnorodności roślin rolniczych – zachowującemu odmianę, odwołanie do 
ministra właściwego do spraw rolnictwa.”; 

8) w art. 39 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 
brzmieniu: 

„5) nie mniej niż 10 % partii materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżno-
rodności roślin rolniczych znajdujących się w obrocie.”; 

9) w art. 41: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Oceny polowej materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorod-
ności roślin rolniczych własnych odmian dokonuje zachowujący odmia-
nę.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka dokonują urzędowi 
kwalifikatorzy, z wyłączeniem odmian dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych, których oceny dokonuje zachowujący odmianę.”; 

10) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Próby sadzeniaków ziemniaka do oceny laboratoryjnej pobierają urzędowi pró-
bobiorcy, z wyłączeniem odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rol-
niczych, których próby pobiera zachowujący odmianę.”; 

11) w art. 43 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorod-
ności roślin rolniczych w celu uznania go za materiał siewny spełniający wy-
magania dla kategorii kwalifikowany własnych odmian dokonuje zachowujący 
odmianę.”; 

12) w art. 48 uchyla się ust. 1a; 

13) po art. 48a dodaje się art. 48b w brzmieniu: 

 „Art. 48b. 1. Za materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin 
rolniczych uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom 
w zakresie wytwarzania i jakości dla materiału siewnego kategorii 
kwalifikowany odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspól-
notowego katalogu, jeżeli materiał ten jest wytwarzany w regionie 
pochodzenia. 

2. Jeżeli niemożliwe jest wytwarzanie materiału siewnego odmian dla 
zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych w regionie pocho-
dzenia ze względu na zmianę warunków środowiskowych w tym re-
gionie, materiał ten może być wytwarzany w regionie innym niż re-
gion pochodzenia, zwanym dalej „dodatkowym regionem wytwa-
rzania”. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw 
rolnictwa, na wniosek zachowującego odmianę dla zachowania bio-
różnorodności roślin rolniczych, w drodze decyzji, określa dodatko-
wy region wytwarzania materiału siewnego odmian dla zachowania 
bioróżnorodności roślin rolniczych.  

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest wydawana, jeżeli w dodatko-
wym regionie wytwarzania zostaną spełnione wymagania w zakresie 
wytwarzania materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżno-
rodności roślin rolniczych, po zasięgnięciu opinii w tym zakresie 
właściwej jednostki odpowiedzialnej za genetyczne zasoby roślin. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego 
odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych al-
bo nazwę i adres jego siedziby; 

2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łaci-
nie; 

3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych;  

4) wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się 
zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa; 

5) wskazanie dodatkowego regionu wytwarzania, którego położenie 
określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego         
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wraz 
z uzasadnieniem konieczności określenia tego regionu. 

6. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się gatunek i odmianę dla 
zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, dodatkowy region 
wytwarzania materiału siewnego tej odmiany, którego położenie o-
kreśla się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopnio-
wego podziału terytorialnego państwa, oraz okres, w jakim materiał 
siewny może być wytwarzany w tym regionie.”; 

14) w art. 57 w ust. 1 uchyla się pkt 9; 

15) po art. 57a dodaje się art. 57b – 57d w brzmieniu: 

„Art. 57b. 1. Materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin 
rolniczych może być wprowadzany do obrotu po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydanej w drodze decyzji, 
wyłącznie w regionie pochodzenia, z zastrzeżeniem art. 57c, w ilo-
ściach określonych w tej decyzji. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek zacho-
wującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolni-
czych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
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1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego 
odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych al-
bo nazwę i adres jego siedziby; 

2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łaci-
nie; 

3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych;  

4) położenie i powierzchnię plantacji nasiennej oraz przewidywaną 
ilość materiału siewnego odmiany dla zachowania bioróżnorod-
ności roślin rolniczych, jaka może być wprowadzona do obrotu. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się gatunek i odmianę dla 
zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, ilość materiału 
siewnego tej odmiany, jaka może być wprowadzona do obrotu, oraz 
okres, na jaki dopuszcza się materiał siewny tej odmiany do obrotu. 

5. Ilość materiału siewnego odmiany dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych określona w decyzji, o której mowa w ust. 1, nie 
może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 6, wartości procentowych 
materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie do zasie-
wów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla: 

1) rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i 
ziemniaka – 0,3 %; 

2) pozostałych gatunków – 0,5 %. 

6. Jeżeli ilości materiału siewnego odmiany dla zachowania bioróżno-
rodności roślin rolniczych określone w ust. 5 nie wystarczają do ob-
siania 100 ha, minister właściwy do spraw rolnictwa w decyzji, o 
której mowa w ust. 1, określa ilość materiału siewnego niezbędną do 
obsiania 100 ha. 

7. Całkowita ilość materiału siewnego odmian dla zachowania bioróż-
norodności roślin rolniczych nie może przekroczyć 10 % ilości ma-
teriału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporzą-
dzenia, terminy składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowa-
dzenie do obrotu materiału siewnego odmian dla zachowania bioróż-
norodności roślin rolniczych, biorąc pod uwagę cechy biologiczne 
poszczególnych grup roślin i gatunków.  

Art. 57c. 1. Materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rol-
niczych, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnic-
twa wydanej w drodze decyzji, może być wprowadzany do obrotu w 
innym niż region pochodzenia regionie lub regionach, zwanych dalej 
„dodatkowym regionem obrotu”, z tym że, gdy dla danej odmiany 
dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych został określony 
dodatkowy region wytwarzania, materiał siewny tej odmiany może 
być wprowadzany do obrotu wyłącznie w regionie pochodzenia. 
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2. Ilość materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych wprowadzana do obrotu w regionie pochodzenia o-
raz w dodatkowym regionie obrotu nie może przekraczać łącznie ilo-
ści materiału określonej w decyzji, o której mowa w art. 57b ust. 1. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek zacho-
wującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolni-
czych. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana, jeżeli dodatkowy 
region obrotu jest porównywalny z regionem pochodzenia pod 
względem siedlisk naturalnych i częściowo naturalnych dla danej 
odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego 
odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych al-
bo nazwę i adres jego siedziby; 

2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łaci-
nie; 

3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności 
roślin rolniczych;  

4) wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się 
zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa; 

5) wskazanie dodatkowego regionu obrotu, którego położenie o-
kreśla się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstop-
niowego podziału terytorialnego państwa, wraz z uzasadnieniem 
konieczności określenia tego regionu. 

6. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się gatunek i odmianę dla 
zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, dodatkowy region 
obrotu materiałem siewnym tej odmiany, którego położenie określa 
się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego po-
działu terytorialnego państwa, oraz okres, na jaki dopuszcza się ma-
teriał siewny tej odmiany do obrotu w tym regionie. 

Art. 57d. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europej-
skiej informacje o regionach pochodzenia, dodatkowych regionach 
wytwarzania oraz dodatkowych regionach obrotu materiałem siew-
nym danej odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolni-
czych, a także, na wniosek Komisji Europejskiej lub państw człon-
kowskich, informacje dotyczące ilości materiału siewnego każdej 
odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych wpro-
wadzonej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

16) w art. 59 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Etykiety i plomby prowadzących obrót mogą być stosowane dla materiału siew-
nego kategorii standard roślin warzywnych, materiału siewnego odmian dla za-
chowania bioróżnorodności roślin rolniczych, małych opakowań WE oraz dla 
materiału siewnego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 16.”; 
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17) w art. 70 w ust. 1: 

a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) wytwarza materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności   
roślin rolniczych w regionie innym niż region pochodzenia określony w 
decyzji, o której mowa w art. 7a ust. 1, lub w regionie innym niż dodatko-
wy region wytwarzania określony w decyzji, o której mowa w art. 48b ust. 
3,”, 

b) po pkt 20a dodaje się pkt 20b i 20c w brzmieniu: 

„20b) prowadzi obrót materiałem siewnym odmian dla zachowania bioróżno-
rodności roślin rolniczych bez wymaganej zgody wydanej w drodze de-
cyzji, o której mowa w art. 57b ust. 1, lub prowadzi obrót tym materiałem 
poza regionem pochodzenia określonym w decyzji, o której mowa w art. 
7a ust. 1, lub prowadzi obrót tym materiałem poza dodatkowym regionem 
obrotu określonym w decyzji, o której mowa w art. 57c ust. 1, 

20c) wprowadza do obrotu materiał siewny odmian dla zachowania bioróżno-
rodności roślin rolniczych w ilościach przekraczających ilości określone w 
decyzji, o której mowa w art. 57b ust. 1,”; 

18) załączniki do ustawy otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej 
ustawy. 

 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

 

 

 

 



 
Załączniki  

do ustawy z dnia 9 października 2009 r. (poz. ...) 
 
 

Załącznik nr 1 
 

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY  
WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH  

MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ WYTWARZANY I OCENIANY 
 
 

Lp. Nazwa polska Nazwa botaniczna 
ROŚLINY ROLNICZE 

A. Rośliny zbożowe 

1 Jęczmień Hordeum vulgare L. 
2 Kukurydza  Zea mays L. 
3 Mozga kanaryjska  

(syn. kanar) 
Phalaris canariensis L. 

4 Owies nagi  
(syn. o. nagoziarnowy) 

Avena nuda L. 

5 Owies szorstki (syn.o. owsik) Avena strigosa Schreb. 
6 Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski Avena sativa L., w tym Avena byzantina K. Koch 
7 Pszenica orkisz Triticum spelta L. 
8 Pszenica twarda Triticum durum Desf. 
9 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. 
10 Pszenżyto x Triticosecale Wittm. ex A. Camus  

(Triticum spp. x Secale spp.) 
11 Żyto Secale cereale L. 

B. Rośliny oleiste i włókniste 
1 Gorczyca biała Sinapis alba L. 
2 Gorczyca sarepska Brassica junacea (L.) Czern. 
3 Kminek zwyczajny Carum carvi L. 
4 Konopie Cannabis sativa L. 
5 Len zwyczajny Linum usitatissimum L. 
6 Mak Papaver somniferum L. 
7 Rzepak Brassica napus L. (partim) 
8 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs 
9 Słonecznik Helianthus annuus L. 
10 Soja Glycine max (L.) Merrill 

C. Rośliny pastewne  

 Bobowate (Leguminosae) 

1 Bobik Vicia faba L. (partim) 
2 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. 
3 Groch siewny Pisum sativum L. (partim) 
4 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. 
5 Koniczyna biała Trifolium repens L. 
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6 Koniczyna białoróżowa  
(syn. k. szwedzka) 

Triforium hybridum L. 

7 Koniczyna krwistoczerwona  
(syn. inkarnatka) 

Triforium incarnatum L. 

8 Koniczyna łąkowa  
(syn. k. czerwona) 

Triforium pratense L. 

9 Koniczyna perska Triforium resupinatum L. 
10 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L. 
11 Lucerna piaskowa Medicago x varia T. Martyn 
12 Lucerna siewna Medicago sativa L. 
13 Łubin biały Lupinus albus L. 
14 Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L. 
15 Łubin żółty Lupinus luteus L. 

16 Rutwica wschodnia Galega orientalis L. 
17 Wyka kosmata Vicia villosa Roth 
18 Wyka siewna Vicia sativa L. 

Wiechlinowate (Gramineae) 

1 Festulolium x Festulolium Asch.& Graebn.  
(Festuca spp. x Lolium spp.) 

2 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. 
3 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Huds. 
4 Kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina 
5 Kostrzewa nitkowata Festuca filiformis Pourr. 
6 Kostrzewa owcza Festuca ovina L. 
7 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber 
8 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L. 
9 Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth 

10 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L. 
11 Mietlica psia Agrostis canina L. 
12 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L. 
13 Rajgras wyniosły  

(syn. r. francuski) 
Arrhenatherum elatius (L.)  
P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl 

14 Stokłosa uniolowata Bromus unioloides L. (syn. B. catharticus Vahl) 
15 Tymotka dzika Phleum nodosum L. 
16 Tymotka łąkowa Phleum pratense L. 
17 Wiechlina błotna Poapalustris L. 
18 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. 
19 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L. 
20 Wiechlina zwyczajna Poa trivilis L. 
21 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L. 
22 Życica mieszańcowa  

(syn. rajgras oldenburski) 
Lolium x boucheanum Kunth 

23 Życica trwała  
(syn. rajgras angielski) 

Lolium perenne L. 

24 Życica wielokwiatowa, w tym  
ż. wielokwiatowa westerwoldzka  
(syn. rajgras włoski, w tym r. holenderski) 

Lolium multiflorum Lam. 

Inne gatunki 
1 Brukiew Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 
2 Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth. 
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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. 

D. Burak 

1 Burak cukrowy Beta vulgaris L. 
2 Burak pastewny Beta vulgaris L. 

E. Ziemniak 

1 Ziemniak Solanum tuberosum L. 
ROŚLINY WARZYWNE 

1 Bób Vicia faba L. (partim) 
2 Brokuł Brassica oleracea L. 
3 Burak ćwikłowy Beta vulgaris L. 
4 Burak liściowy Beta vulgaris L. 
5 Cebula siedmiolatka  

(syn. czosnek dęty) 
Allium fistulosum L. 

6 Cebula, w tym echalion Allium cepa L. – grupa Cepa 
7 Cykoria korzeniowa Cichorium intybus L. 
8 Cykoria liściowa i cykoria sałatowa Cichorium intybus L. 
9 Czosnek pospolity Allium sativum L. 

10 Dynia olbrzymia Cucurbita maxima Duchesne 
11 Dynia zwyczajna Cucurbita pepo L. 
12 Endywia – endywia eskariola  

i endywia kędzierzawa 
Cichorium endivia L. 

13 Fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L. 
14 Fasola zwykła karłowa Phaseolus vulgaris L. 
15 Fasola zwykła tyczna Phaseolus vulgaris L. 
16 Groch siewny cukrowy Pisum sativum L. (partim) 
17 Groch siewny łuskowy – o nasionach po-

marszczonych i o nasionach gładkich 
Pisum sativum L. (partim) 

18 Jarmuż Brassica oleracea L. 
19 Kalafior Brassica oleracea L. 
20 Kalarepa Brassica oleracea L. 
21 Kapusta brukselska Brassica oleracea L. 
22 Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea L. 
23 Kapusta głowiasta czerwona Brassica oleracea L. 
24 Kapusta pekińska Brassica rapa L. 
25 Kapusta włoska Brassica oleracea L. 
26 Karczoch – karczoch hiszpański  

(syn. kard) i karczoch zwyczajny 
Cynara cardunculus L. 

27 Kawon (syn. arbuz) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 
28 Koper włoski (syn. fenkuł) Foeniculum vulgare Mill. 
29 Kukurydza cukrowa Zea mays L. (partim) 
30 Kukurydza pękająca Zea mays L. (partim) 
31 Marchew – jadalna i pastewna Daucus carota L. 
32 Melon Cucumis melo L. 
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33 Oberżyna Solanum melongena L. 
34 Ogórek – sałatkowy i konserwowy Cucumis sativus L. 
35 Papryka Capsicum annuum L. 
36 Pietruszka  Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. 

Hill 
37 Pomidor Lycopersicon esculentum Mill. 
38 Por Allium porrum L. 
39 Rabarbar Rheum rhabarbarum L. 
40 Roszponka warzywna Valerianella locusta (L.) Laterr. 
41 Rzepa  Brassica rapa L. 
42 Rzodkiew Raphanus sativus L. 
43 Rzodkiewka Raphanus sativus L. 
44 Sałata Lactuca sativa L. 
45 Seler korzeniowy Apium graveolens L. 
46 Seler naciowy Apium graveolens L. 
47 Skorzonera  

(syn. wężymord) 
Scorzonera hispanica L. 

48 Szalotka Allium cepa L. – grupa Aggregatum 
49 Szczypiorek Allium schoenoprasum L. 
50 Szparag Asparagus officinalis L. 
51 Szpinak Spinacia oleracea L. 
52 Trybuła ogrodowa Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 

ROŚLINY SADOWNICZE 
1 Borówka i żurawina Vaccinium L. 
2 Brzoskwinia Prunus persica (L.) Batsch 
3 Czereśnia Prunus avium (L.) L. 
4 Figa pospolita Ficus carica L. 
5 Grusza Pyrus L. 
6 Jabłoń Malus Mill.  

7 Kasztan jadalny Castanea sativa Mill. 
8 Kumkwat Fortunella Swingle 
9 Leszczyna pospolita Corylus avellana L. 

10 Malina i jeżyna Rubus L. 
11 Migdałowiec Prunus amygdalus Batsch 
12 Morela Prunus armeniaca L. 
13 Oliwka europejska Olea europaea L. 
14 Orzech włoski Juglans regia L. 
15 Pigwa pospolita Cydonia oblonga Mill. 
16 Pistacja właściwa Pistacia vera L. 
17 Pomarańcza, cytryna i inne Citrus L. 
18 Poncyria Poncirus Raf. 
19 Porzeczka i agrest Ribes L. 
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20 Śliwa domowa Prunus domestica L. 
21 Śliwa japońska Prunus salicina Lindley 
22 Truskawka i poziomka Fragaria L. 
23 Wiśnia  Prunus cerasus L. 

 
 



 
Załącznik nr 2 

 
WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY 

MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBROCIE I PODLEGA KONTROLI  
 

Lp. Nazwa polska Nazwa botaniczna 
ROŚLINY ROLNICZE 

A. Rośliny zbożowe 

1 Jęczmień Hordeum vulgare L. 
2 Kukurydza  Zea mays L. 
3 Mieszaniec sorga zwyczajnego  

i sorga sudańskiego 
Sorghum bicolor (L.) Moench  
x S.sudanense (Piper) Stapf 

4 Mozga kanaryjska (syn. kanar) Phalaris canariensis L. 
5 Owies nagi (syn. o. nagoziarnowy) Avena nuda L. 
6 Owies szorstki (syn.o. owsik) Avena strigosa Schreb. 
7 Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski Avena sativa L., w tym Avena byzantina K. Koch 
8 Pszenica orkisz Triticum spelta L. 
9 Pszenica twarda Triticum durum Desf. 
10 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. 
11 Pszenżyto x Triticosecale Wittm. ex A. Camus  

(Triticum spp. x Secale spp.) 
12 Ryż Oryza sativa L. 
13 Sorgo zwyczajne Sorghum bicolor (L.) Moench 
14 Sorgo sudańskie (syn. trawa sudańska) Sorghum sudanense (Piper) Stapf 
15 Żyto Secale cereale L. 

B. Rośliny oleiste i włókniste 

1 Bawełna Gossypium spp. 
2 Gorczyca biała Sinapis alba L. 
3 Gorczyca czarna Brassica nigra (L.) Koch 
4 Gorczyca sarepska Brassica junacea (L.) Czern. 
5 Kminek zwyczajny Carum carvi L. 
6 Konopie Cannabis sativa L. 
7 Krokosz barwierski (syn. saflor barwierski) Carthamus tinctorius L. 
8 Len zwyczajny Linum usitatissimum L. 
9 Mak Papaver somniferum L. 
10 Orzech ziemny Arachid hypogaea L. 
11 Rzepak Brassica napus L. (partim) 
12 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs 
13 Słonecznik Helianthus annuus L. 
14 Soja Glycine max (L.) Merrill 

C. Rośliny pastewne  

Bobowate (Leguminosae) 
1 Bobik Vicia faba L. (partim) 
2 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. 
3 Groch siewny Pisum sativum L. (partim) 
4 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. 
5 Koniczyna biała Trifolium repens L. 
6 Koniczyna białoróżowa  

(syn. k. szwedzka) 
Triforium hybridum L. 
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7 Koniczyna egipska  
(syn. k. aleksandryjska) 

Triforium alexandrinum L. 

8 Koniczyna krwistoczerwona  
(syn. inkarnatka) 

Triforium incarnatum L. 

9 Koniczyna łąkowa  
(syn. k. czerwona) 

Triforium pratense L. 

10 Koniczyna perska Triforium resupinatum L. 

11 Kozieradka pospolita  
(syn. koniczyna grecka) 

Trigonella foenum – graecum L. 

12 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L. 
13 Lucerna piaskowa Medicago x varia T. Martyn 
14 Lucerna siewna Medicago sativa L. 
15 Łubin biały Lupinus albus L. 
16 Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L. 
17 Łubin żółty Lupinus luteus L. 
18 Rutwica wschodnia Galega orientalis L. 
19 Wyka kosmata Vicia villosa Roth 
20 Wyka pannońska Vicia pannonica Crantz 
21 Wyka siewna Vicia sativa L. 

Wiechlinowate (Gramineae) 

1 Cynodon palczasty Cynodon dactylon (L.) Pers. 
2 Festulolium x Festulolium Asch.& Graebn.  

(Festuca spp. x Lolium spp.) 
3 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. 
4 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Huds. 
5 Kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina 
6 Kostrzewa nitkowata Festuca filiformis Pourr. 
7 Kostrzewa owcza Festuca ovina L. 
8 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber 
9 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L. 

10 Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth 
11 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L. 
12 Mietlica psia Agrostis canina L. 
13 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L. 
14 Rajgras wyniosły  

(syn. r. francuski) 
Arrhenatherum elatius (L.)  
P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl 

15 Stokłosa alaskańska Bromus sitchensis Trin. 
16 Stokłosa uniolowata Bromus unioloides L. (syn. B. catharticus Vahl) 
17 Tymotka dzika Phleum nodosum L. 
18 Tymotka łąkowa Phleum pratense L. 
19 Wiechlina błotna Poa palustris L. 
20 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. 
21 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L. 
22 Wiechlina zwyczajna Poa trivilis L. 
23 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L. 
24 Życica mieszańcowa  

(syn. rajgras oldenburski) 
Lolium x boucheanum Kunth 

25 Życica trwała  
(syn. rajgras angielski) 

Lolium perenne L. 

26 Życica wielokwiatowa w tym  
ż. wielokwiatowa westerwoldzka  
(syn. rajgras włoski w tym r. holenderski) 

Lolium multiflorum Lam. 
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Inne gatunki 

1 Brukiew Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 
2 Facelia błękitna 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. 

D. Burak 

1 Burak cukrowy Beta vulgaris L. 
2 Burak pastewny Beta vulgaris L. 

E. Ziemniak 

1 Ziemniak Solanum tuberosum L. 
ROŚLINY WARZYWNE 

1 Bób Vicia faba L. (partim) 
2 Brokuł Brassica oleracea L. 
3 Burak ćwikłowy Beta vulgaris L. 
4 Burak liściowy Beta vulgaris L. 
5 Cebula siedmiolatka  

(syn. czosnek dęty) 
Allium fistulosum L. 

6 Cebula, w tym echalion Allium cepa L. – grupa Cepa 
7 Cykoria korzeniowa Cichorium intybus L. 
8 Cykoria liściowa i cykoria sałatowa Cichorium intybus L. 
9 Czosnek pospolity Allium sativum L. 
10 Dynia olbrzymia Cucurbita maxima Duchesne 
11 Dynia zwyczajna Cucurbita pepo L. 
12 Endywia – endywia eskariola  

i endywia kędzierzawa 
Cichorium endivia L. 

13 Fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L. 
14 Fasola zwykła karłowa Phaseolus vulgaris L. 
15 Fasola zwykła tyczna Phaseolus vulgaris L. 
16 Groch siewny cukrowy Pisum sativum L. (partim) 
17 Groch siewny łuskowy – o nasionach po-

marszczonych i o nasionach gładkich 
Pisum sativum L. (partim) 

18 Jarmuż Brassica oleracea L. 

19 Kalafior Brassica oleracea L. 
20 Kalarepa Brassica oleracea L. 
21 Kapusta brukselska Brassica oleracea L. 
22 Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea L. 
23 Kapusta głowiasta czerwona Brassica oleracea L. 
24 Kapusta pekińska Brassica rapa L. 
25 Kapusta włoska Brassica oleracea L. 
26 Karczoch – karczoch hiszpański  

(syn. kard) i karczoch zwyczajny 
Cynara cardunculus L. 

27 Kawon (syn. arbuz) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 
28 Koper włoski (syn. fenkuł) Foeniculum vulgare Mill. 
29 Kukurydza cukrowa Zea mays L. (partim) 
30 Kukurydza pękająca Zea mays L. (partim) 
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31 Marchew – jadalna i pastewna Daucus carota L. 
32 Melon Cucumis melo L. 
33 Oberżyna Solanum melongena L. 
34 Ogórek – sałatkowy i konserwowy Cucumis sativus L. 
35 Papryka Capsicum annuum L. 
36 Pietruszka  Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. 

Hill 
37 Pomidor Lycopersicon esculentum Mill. 
38 Por Allium porrum L. 
39 Rabarbar Rheum rhabarbarum L. 
40 Roszponka warzywna Valerianella locusta (L.) Laterr. 
41 Rzepa  Brassica rapa L. 
42 Rzodkiew Raphanus sativus L. 
43 Rzodkiewka Raphanus sativus L. 
44 Sałata Lactuca sativa L. 
45 Seler korzeniowy Apium graveolens L. 
46 Seler naciowy Apium graveolens L. 
47 Skorzonera  

(syn. wężymord) 
Scorzonera hispanica L. 

48 Szalotka Allium cepa L. – grupa Aggregatum 
49 Szczypiorek Allium schoenoprasum L. 
50 Szparag Asparagus officinalis L. 
51 Szpinak Spinacia oleracea L. 
52 Trybuła ogrodowa Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 

ROŚLINY SADOWNICZE 

1 Borówka i żurawina Vaccinium L. 
2 Brzoskwinia Prunus persica (L.) Batsch 
3 Czereśnia Prunus avium (L.) L. 
4 Figa pospolita Ficus carica L. 
5 Grusza Pyrus L. 
6 Jabłoń Malus Mill.  

7 Kasztan jadalny Castanea sativa Mill. 
8 Kumkwat Fortunella Swingle 
9 Leszczyna pospolita Corylus avellana L. 

10 Malina i jeżyna Rubus L. 
11 Migdałowiec Prunus amygdalus Batsch 
12 Morela Prunus armeniaca L. 
13 Oliwka europejska Olea europaea L. 
14 Orzech włoski Juglans regia L. 
15 Pigwa pospolita Cydonia oblonga Mill. 
16 Pistacja właściwa Pistacia vera L. 
17 Pomarańcza, cytryna i inne Citrus L. 
18 Poncyria Poncirus Raf. 
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19 Porzeczka i agrest Ribes L. 
20 Śliwa domowa Prunus domestica L. 
21 Śliwa japońska Prunus salicina Lindley 
22 Truskawka i poziomka Fragaria L. 
23 Wiśnia  Prunus cerasus L. 

 
 



 
Załącznik nr 3 

 
WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ 
DO KRAJOWEGO REJESTRU, PO STWIERDZENIU ICH ZADOWALAJĄCEJ WAR-

TOŚCI GOSPODARCZEJ (WGO) 
 

Lp. Nazwa polska Nazwa botaniczna 
ROŚLINY ROLNICZE 

A. Rośliny zbożowe 

1 Jęczmień Hordeum vulgare L. 

2 Kukurydza  Zea mays L. 
3 Mozga kanaryjska (syn. kanar) Phalaris canariensis L. 
4 Owies nagi (syn. o. nagoziarnowy) Avena nuda L. 
5 Owies szorstki (syn.o. owsik) Avena strigosa Schreb. 
6 Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski Avena sativa L., w tym Avena byzantina K. 

Koch 
7 Pszenica orkisz Triticum spelta L. 
8 Pszenica twarda Triticum durum Desf. 
9 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. 
10 Pszenżyto x Triticosecale Wittm. ex A. Camus  

(Triticum spp. x Secale spp.) 
11 Żyto Secale cereale L. 

B. Rośliny oleiste i włókniste 

1 Gorczyca biała Sinapis alba L. 
2 Gorczyca sarepska Brassica junacea (L.) Czern. 
3 Kminek zwyczajny Carum carvi L. 
4 Konopie Cannabis sativa L. 
5 Len zwyczajny Linum usitatissimum L. 
6 Mak Papaver somniferum L. 
7 Rzepak Brassica napus L. (partim) 
8 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs 
9 Słonecznik Helianthus annuus L. 
10 Soja Glycine max (L.) Merrill 

C. Rośliny pastewne  

Bobowate (Leguminosae) 
1 Bobik Vicia faba L. (partim) 
2 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. 
3 Groch siewny Pisum sativum L. (partim) 
4 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. 
5 Koniczyna biała Trifolium repens L. 
6 Koniczyna białoróżowa  

(syn. k. szwedzka) 
Triforium hybridum L. 

7 Koniczyna krwistoczerwona  
(syn. inkarnatka) 

Triforium incarnatum L. 

8 Koniczyna łąkowa  
(syn. k. czerwona) 

Triforium pratense L. 

9 Koniczyna perska Triforium resupinatum L. 
10 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L. 
11 Lucerna piaskowa Medicago x varia T. Martyn 
12 Lucerna siewna Medicago sativa L. 
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13 Łubin biały Lupinus albus L. 

14 Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L. 
15 Łubin żółty Lupinus luteus L. 
16 Rutwica wschodnia Galega orientalis L. 
17 Wyka kosmata Vicia villosa Roth 
18 Wyka siewna Vicia sativa L. 

Wiechlinowate (Gramineae)* 

1 Festulolium x Festulolium Asch.& Graebn.  
(Festuca spp. x Lolium spp.) 

2 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. 
3 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Huds. 
4 Kostrzewa murawowa Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina 
5 Kostrzewa nitkowata Festuca filiformis Pourr. 
6 Kostrzewa owcza Festuca ovina L. 
7 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreber 
8 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L. 
9 Mietlica biaława Agrostis gigantea Roth 

10 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L. 
11 Mietlica psia Agrostis canina L. 
12 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L. 
13 Rajgras wyniosły  

(syn. r. francuski) 
Arrhenatherum elatius (L.)  
P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl 

14 Stokłosa uniolowata Bromus unioloides L. (syn. B. catharticus 
Vahl) 

15 Tymotka dzika Phleum nodosum L. 
16 Tymotka łąkowa Phleum pratense L. 
17 Wiechlina błotna Poapalustris L. 
18 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. 
19 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L. 
20 Wiechlina zwyczajna Poa trivilis L. 
21 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L. 
22 Życica mieszańcowa  

(syn. rajgras oldenburski) 
Lolium x boucheanum Kunth 

23 Życica trwała  
(syn. rajgras angielski) 

Lolium perenne L. 

24 Życica wielokwiatowa, w tym  
ż. wielokwiatowa westerwoldzka  
(syn. rajgras włoski, w tym r. holenderski) 

Lolium multiflorum Lam. 

Inne gatunki 
1 Brukiew Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 
2 Facelia błękitna 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. 

D. Burak 
1 Burak cukrowy Beta vulgaris L. 
2 Burak pastewny Beta vulgaris L. 
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E. Ziemniak 

1 Ziemniak Solanum tuberosum L. 
F. Inne 

1 Cykoria korzeniowa Cichorium intybus L. 
 
* - nie dotyczy odmian traw użytkowanych jako gazonowe 
 



 
Załącznik nr 4 

 
WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH I SADOWNICZYCH, KTÓRYCH 
WARTOŚĆ GOSPODARCZĄ ODMIAN (WGO) BADA SIĘ PO WPISANIU ICH DO 

KRAJOWEGO REJESTRU W CELU SPORZĄDZENIA  
OPISOWYCH LIST ODMIAN 

 
Lp. Nazwa polska Nazwa botaniczna 

ROŚLINY WARZYWNE 
1 Burak ćwikłowy Beta vulgaris L. 
2 Cebula Allium cepa L. – grupa Cepa 
3 Fasola zwykła karłowa Phaseolus vulgaris L. 
4 Fasola zwykła tyczna Phaseolus vulgaris L. 
5 Groch siewny cukrowy Pisum sativum L. (partim) 
6 Groch siewny łuskowy – o nasionach po-

marszczonych i o nasionach gładkich 
Pisum sativum L. (partim) 

7 Kalafior Brassica oleracea L. 
8 Kapusta brukselska Brassica oleracea L. 
9 Kapusta głowiasta biała Brassica oleracea L. 
10 Kapusta głowiasta czerwona Brassica oleracea L  
11 Marchew jadalna Daucus carota L. 
12 Ogórek – sałatkowy i konserwowy Cucumis sativus L. 
13 Papryka Capsicum annuum L. 
14 Pietruszka Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. 

Hill 
15 Pomidor Lycopersicon esculentum Mill. 
16 Por Allium porrum L. 
17 Seler korzeniowy Apium graveolens L. 
18 Seler naciowy Apium graveolens L. 

ROŚLINY SADOWNICZE 

1 Grusza* Pyrus communis L. 
2 Jabłoń* Malus domestica Borkh. 
3 Malina właściwa Rubus idaeus L. 
4 Porzeczka czarna Ribes nigrum L. 
5 Śliwa domowa* Prunus domestica L. 
6 Truskawka Fragaria x ananassa Duch. 
7 Wiśnia * Prunus cerasus L. 

 
• - odmiany owocujące i podkładki 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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