Zarządzenie nr 32/2022
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie postępowania oraz obiegu i wzoru dokumentów dotyczących prowadzenia
wykazu ekologicznego materiału heterogenicznego

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku o Centralnym Ośrodku
Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2109), uwzględniając art. 10
ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1370) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.Urz. UE L 150,
14.06.2018) wraz z aktami delegowanymi lub wykonawczymi przyjętymi zgodnie z tym
rozporządzeniem, zarządzam co następuje:
§1
1. Wyznacza się Biuro Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian (zwane dalej DO), jako
komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację postępowania związanego
z prowadzeniem wykazu ekologicznego materiału heterogenicznego, w tym przyjmowanie
powiadomień – wniosków o umieszczenie zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego, zwanych dalej wnioskiem,
wydawanie decyzji oraz powiadamianie właściwych organów innych państw
członkowskich i Komisji o zmianach w wykazie ekologicznego materiału
heterogenicznego.
2. Wyznacza się Zakład Badania i Oceny Odrębności Wyrównania i Trwałości Odmian
(zwany dalej NI), jako komórkę organizacyjną odpowiedzialną za sprawdzanie opisu
głównych cech agronomicznych i fenotypowych wspólnych dla zgłoszonego
ekologicznego materiału heterogenicznego, w tym techniki uprawy, wszelkich dostępnych
wyników testów dotyczących tych cech, informacji o kraju produkcji oraz zastosowanym
materiale macierzystym, a także za prowadzenie oceny tożsamości tego materiału.
§2
Instrukcja w sprawie postepowania oraz obiegu i wzoru dokumentów dotyczących
prowadzenia wykazu ekologicznego materiału heterogenicznego stanowi załącznik 1 do
niniejszego zarządzenia.

§3
Specjaliści DO są odpowiedzialni za aktualizację bazy COBORION (zwanej dalej systemem)
oraz właściwe i terminowe:

1) prowadzenie ewidencji wniosków,
2) prowadzenie wykazu ekologicznego materiału heterogenicznego,
3) sporządzanie decyzji w zakresie spraw dotyczących wykazu ekologicznego materiału
heterogenicznego oraz prowadzenie ich ewidencji,
4) prowadzenie ewidencji otrzymanych z innych państw członkowskich notyfikacji
dotyczących ekologicznego materiału heterogenicznego,
5) aktualizowanie informacji w zakresie ekologicznego materiału heterogenicznego
na stronie internetowej COBORU.
§4
Wszelkie działania związane z obiegiem dokumentów dotyczących umieszczania zgłoszonego
materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
podejmowane przez specjalistę prowadzącego z DO, są wykonywane za wiedzą i akceptacją
Kierownika DO.
§5
1. Kierownik DO wyznaczy spośród podległych pracowników osobę, do której będą
kierowane wnioski w sprawie umieszczenia zgłoszonego materiału rozmnożeniowego
roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego oraz do której zadań należeć
będzie:
a) sprawdzanie kompletności i poprawności wniosku, w tym faktu wprowadzenia przez
NI informacji o braku zastrzeżeń do opisu głównych cech agronomicznych
i fenotypowych wspólnych dla zgłoszonego ekologicznego materiału
heterogenicznego
oraz o przysłaniu odpowiedniej wielkości próby tego materiału do systemu,
b) przygotowanie ewentualnej decyzji o odmowie umieszczenia zgłoszonego materiału
rozmnożeniowego roślin w prowadzonym przez COBORU wykazie ekologicznego
materiału heterogenicznego,
c) monitorowanie umieszczania zgłoszonego ekologicznego materiału heterogenicznego
w prowadzonym przez COBORU wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
oraz jego usuwania z tego wykazu,
d) wysyłanie notyfikacji do właściwych organów innych państw członkowskich
i Komisji informujących o zmianach w wykazie ekologicznego materiału
heterogenicznego.
2. W przypadku zastrzeżeń do zgłoszonego ekologicznego materiału heterogenicznego,
podejmowanie decyzji powinno być konsultowane z Kierownikiem DO. W razie
nieobecności wyznaczonej osoby obowiązki te przejmuje osobiście Kierownik DO.
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§6
1. Kierownik NI jest odpowiedzialny za ustalenie i aktualizowanie wielkości próby
materiału rozmnożeniowego ekologicznego materiału heterogenicznego niezbędnej
do przeprowadzenia kontroli urzędowej w zakresie zgodności ekologicznego materiału
heterogenicznego z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia
2018/848 w odniesieniu do tożsamości tego materiału oraz opracowanie zasad
przeprowadzania powyższej kontroli.
2. Wielkości prób materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału
heterogenicznego, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli urzędowej, zostaną
określone w odrębnym zarządzeniu Dyrektora COBORU, które zostanie opublikowane na
stronie internetowej Centralnego Ośrodka: www.coboru.gov.pl, w poświęconym temu
zagadnieniu dziale.
§7
Sprawy sporne oraz nieuregulowane w niniejszym zarządzeniu i w instrukcji stanowiącej
załącznik nr 1 do zarządzenia, związane z postępowaniem i obiegiem dokumentów dotyczących
prowadzenia wykazu ekologicznego materiału heterogenicznego, rozstrzyga Dyrektor COBORU,
a w przypadku jego nieobecności zastępca dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 32/2022
Dyrektora COBORU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INSTRUKCJA
W SPRAWIE POSTĘPOWANIA ORAZ OBIEGU I WZORU DOKUMENTÓW
DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA WYKAZU
EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU HETEROGENICZNEGO
§1
Wprowadzenie
1. Wzór POWIADOMIENIA - WNIOSKU O UMIESZCZENIE ZGŁOSZONEGO
MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO ROŚLIN W WYKAZIE EKOLOGICZNEGO
MATERIAŁU HETEROGENICZNEGO dostępny jest na stronie internetowej
www.coboru.gov.pl, w dziale poświęconym temu zagadnieniu.
2. Wszelkie zmiany wzoru wniosku, o którym mowa w pkt 1, wymagają akceptacji
Dyrektora COBORU.
3. Nie pobiera się opłat za żadne czynności dotyczące ekologicznego materiału
heterogenicznego.
§2
Składanie wniosku o umieszczenie zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
1. Wniosek o umieszczenie zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie
ekologicznego materiału heterogenicznego składa do Dyrektora COBORU dostawca,
który będzie prowadził obrót tym materiałem, zwany dalej zgłaszającym, w dowolnym
terminie.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 składa się na formularzu stanowiącym wzór
nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. Każdy wniosek wpływający do COBORU jest przyjmowany i rejestrowany w
sekretariacie, w dzienniku korespondencji wpływającej, a następnie po jego
ostemplowaniu stemplem dziennym i oznaczeniu numerem wpływu, niezwłocznie
przekazywany do DO.
4. Łącznie ze złożeniem wniosku, zgłaszający powinien dostarczyć odpowiedniej wielkości
próbę materiału rozmnożeniowego roślin do Centralnego Magazynu Nasion (na adres:
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Centralny Magazyn Nasion,
Słupia Wielka 1, 63-022 Słupia Wielka).

§3
Ewidencjonowanie i formalne sprawdzanie wniosku o umieszczenie zgłoszonego
materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
1. Każdy wniosek przyjmowany jest w DO na stanowisku wpływu wniosków. Dane
dotyczące wniosku wprowadzane są do systemu, w części dotyczącej ekologicznego
materiału heterogenicznego, a wniosek opatrywany jest odpowiednim znakiem sprawy.
2. Wniosek wpisywany jest do ewidencji wniosków o umieszczenie zgłoszonego materiału
rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego.
3. Wewnątrz DO, wniosek przekazywany jest specjaliście odpowiedzialnemu za skanowanie
i umieszczanie dokumentów w systemie celem „podpięcia” dokumentów do systemu.
4. Dalej wniosek, wewnątrz DO, przekazywany jest specjaliście prowadzącemu, który ponosi
odpowiedzialność za wszystkie sprawy związane z wnioskiem aż do zakończenia procedury
związanej z tym wnioskiem, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszej
instrukcji.
5. Specjalista prowadzący informuje Kierownika NI drogą elektroniczną o wpływie
wniosku.
6. Specjalista prowadzący sprawdza wniosek pod względem spełnienia wymogów
formalnych, takich jak: złożenie wniosku na obowiązującym formularzu, wypełnienie
wszystkich
wymaganych
punktów
dokumentacji,
poprawność
formalna
wpisów oraz opatrzenie wniosku odpowiednim podpisem.
7. W NI sprawdzany jest opis głównych cech agronomicznych i fenotypowych wspólnych
dla zgłoszonego ekologicznego materiału heterogenicznego, w tym techniki uprawy,
wszelkich dostępnych wyników testów dotyczących tych cech, informacji o kraju
produkcji oraz zastosowanym materiale macierzystym, oraz czy nadesłano odpowiedniej
wielkości próbę tego materiału.
8. Informacja odnośnie spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu
wprowadzana jest przez specjalistę merytorycznego NI, łącznie z akceptacją jego
Kierownika, do systemu.
9. W
przypadku
niespełnienia
kryterium
zgodności
zgłoszonego
materiału
rozmnożeniowego roślin z przepisami rozporządzenia 2018/848 (art. 3 pkt 57) i aktami
delegowanymi lub wykonawczymi przyjętymi zgodnie z tym rozporządzeniem
(Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/1189 z dnia 7 maja 2021 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w
odniesieniu do produkcji i wprowadzenia do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin
ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków - Dz.Urz.
UE L 258, 20.07.2021), specjalista merytoryczny NI wprowadza zastrzeżenia wymagające
wyjaśnień lub merytoryczne uzasadnienie do systemu, a Kierownik NI je akceptuje.
Wspomniane uzasadnienie będzie wykorzystane w decyzji odmowy umieszczenia
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału
heterogenicznego.
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10. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku specjalista prowadzący
przygotowuje pismo wzywające zgłaszającego do ich uzupełnienia, zgodnie
z art. 64 § 2 kpa, w terminie nie krótszym niż 7 dni.
11. W przypadku, gdy braki nie zostaną usunięte we wskazanym terminie wniosek
pozostawia się bez rozpoznania. Specjalista prowadzący przygotowuje niezwłocznie
ZAWIADOMIENIE O POZOSTAWIENIU WNIOSKU O UMIESZCZENIE
ZGŁOSZONEGO MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO ROŚLIN W WYKAZIE
EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU HETEROGENICZNEGO BEZ ROZPOZNANIA,
według wzoru nr 2 do niniejszej instrukcji.
12. Opracowane zawiadomienie jest przekazywane wraz z dokumentacją Kierownikowi DO,
który sprawdza prawidłowość jego przygotowania, a następnie po zaparafowaniu,
przedkłada do podpisania Dyrektorowi COBORU. Zawiadomienie sporządza się w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach.
13. Po podpisaniu zawiadomienia, specjalista prowadzący przekazuje oba jego egzemplarze
do sekretariatu, jeden w celu wysłania zgłaszającemu listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, a drugi w celu opatrzenia pieczęcią „wysłano dnia…” i zwrotu
do DO. Zwrócony egzemplarz (z parafką Kierownika DO) wpinany jest
do „akt ekologicznego materiału heterogenicznego”. Skan zawiadomienia wysyłany jest
przez sekretariat poprzez platformę ePUAP do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
14. Następnie specjalista prowadzący informuje specjalistę odpowiedzialnego za bazę danych
w DO o konieczności wprowadzenia stosownych zmian w systemie.
15. W przypadku zastrzeżeń wymagających dodatkowych wyjaśnień od zgłaszającego oraz
w przypadku nieprzesłania reprezentatywnej próby materiału rozmnożeniowego roślin,
specjalista prowadzący przesyła zgłaszającemu pismo odpowiednio informujące
o zastrzeżeniach lub konieczności dostarczenia ww. próby, w terminie nie krótszym niż 7
dni, pod rygorem odmowy umieszczenia zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego.
16. W przypadku braku zastrzeżeń i spełnienia wszelkich wymagań formalnych specjalista
prowadzący z DO w porozumieniu z Kierownikiem DO, możliwie jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku, umieszcza zgłoszony
materiał rozmnożeniowy roślin w WYKAZIE EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU
HETEROGENICZNEGO, prowadzonym według wzoru nr 3 do niniejszej instrukcji.
17. Następnie specjalista prowadzący informuje specjalistę odpowiedzialnego za bazę danych
w DO o konieczności wprowadzenia stosownych zmian w systemie.
18. Specjalista prowadzący przekazuje zgłaszającemu, drogą elektroniczną, informację
o umieszczeniu zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego
materiału heterogenicznego.
19. Notyfikacja o umieszczeniu zgłoszonego materiału w wykazie ekologicznego materiału
heterogenicznego jest przygotowywana przez specjalistę prowadzącego i wysyłana przez
Kierownika DO lub wyznaczoną osobę drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej
i do wszystkich państw członkowskich oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
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Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) i wszystkich
wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (WIORiN-ów).
§4
Odmowa umieszczenia zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
1. W przypadku niespełnienia kryterium zgodności zgłoszonego materiału rozmnożeniowego
roślin z przepisami rozporządzenia 2018/848 (art. 3 pkt 57) i aktami delegowanymi lub
wykonawczymi przyjętymi zgodnie z tym rozporządzeniem (Rozporządzenie Delegowane
Komisji (UE) 2021/1189 z dnia 7 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do produkcji i wprowadzenia do
obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego
określonych rodzajów lub gatunków - Dz.Urz. UE L 258, 20.07.2021) lub w przypadku
nieprzesłania reprezentatywnej próby tego materiału, specjalista prowadzący przygotowuje
niezwłocznie DECYZJĘ DYREKTORA COBORU W SPRAWIE ODMOWY
UMIESZCZENIA ZGŁOSZONEGO MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO ROŚLIN
W WYKAZIE EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU HETEROGENICZNEGO, z
odpowiednim uzasadnieniem, według wzoru nr 4 do niniejszej instrukcji.
2. Opracowana decyzja jest przekazywana wraz z dokumentacją Kierownikowi DO, który
sprawdza prawidłowość jej przygotowania, a następnie po jej zaparafowaniu, przedkłada
do podpisania Dyrektorowi COBORU. Decyzję sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach.
3. Po podpisaniu decyzji specjalista prowadzący przekazuje oba jej egzemplarze
do sekretariatu, jeden w celu wysłania zgłaszającemu listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, a drugi w celu opatrzenia pieczęcią „wysłano dnia…” i zwrotu
do DO. Zwrócony egzemplarz (z parafką Kierownika DO) wpinany jest do „akt
ekologicznego materiału heterogenicznego”. Skan decyzji wysyłany jest przez sekretariat
poprzez platformę ePUAP do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
4. Następnie specjalista prowadzący informuje specjalistę odpowiedzialnego za bazę danych
w DO o konieczności wprowadzenia stosownych zmian w systemie.
§5
Postępowanie po umieszczeniu zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
1. Po umieszczeniu zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie
ekologicznego materiału heterogenicznego, wszelkie wpływające do COBORU
informacje od zgłaszających, w tym odnośnie wprowadzonej do obrotu ilości materiału
rozmnożeniowego danego ekologicznego materiału heterogenicznego lub zaprzestaniu
obrotu tym materiałem na skutek zakończenia zachowania ekologicznego materiału
heterogenicznego oraz prośby o jego usunięcie z wykazu, przekazywane są specjaliście
prowadzącemu, który dokonuje odpowiednich korekt wykazu i uzupełnia posiadaną
dokumentację dotyczącą ekologicznego materiału heterogenicznego.
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2. Specjalista prowadzący informuje specjalistę odpowiedzialnego za bazę danych
w DO o konieczności wprowadzenia stosownych zmian w systemie.
§6
Odwołanie od decyzji Dyrektora COBORU
1. Zgłaszającemu przysługuje – na podstawie art. 129 kpa – prawo wniesienia odwołania
od otrzymanej decyzji odmowy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem
Dyrektora COBORU, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zgłaszającemu.
2. Odwołania wpływające do COBORU są przyjmowane i rejestrowane w Sekretariacie
w dzienniku korespondencji wpływającej, a po ich ostemplowaniu stemplem dziennym
i oznaczeniu numerem wpływu, są niezwłocznie przekazywane, za potwierdzeniem
odbioru w tymże dzienniku, do DO.
3. Odwołania przyjęte przez DO, są ewidencjonowane, a następnie przekazywane
niezwłocznie specjaliście prowadzącemu w celu podjęcia dalszych działań.
4. Kierownik DO, w porozumieniu z Kierownikiem NI, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni
od wpływu odwołania, jest zobowiązany do przygotowania odpowiedzi COBORU
na odwołanie, którą wraz z oryginałem odwołania i aktami sprawy (oryginałem
dokumentów zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału
heterogenicznego) wysyła, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
do Departamentu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bezpośrednio nadzorującego
działalność COBORU. W aktach sprawy pozostawia się potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów.
5. Odwołania wniesione do COBORU po urzędowo wyznaczonym terminie,
zostają niezwłocznie wysłane wraz z aktami sprawy (pozostawiając w aktach sprawy
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów) do Departamentu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bezpośrednio nadzorującego działalność
COBORU, bez opinii COBORU jedynie z informacją o niedochowaniu terminu.
Dokumenty te przesyłane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
ZAŁĄCZONE WZORY:
1. Powiadomienie - wniosek o umieszczenie zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
2. Zawiadomienie o pozostawieniu powiadomienia - wniosku o umieszczenie zgłoszonego
materiału rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
bez rozpoznania
3. Wykaz ekologicznego materiału heterogenicznego
4. Decyzja Dyrektora COBORU w sprawie odmowy umieszczenia zgłoszonego materiału
rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego.
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Wzór nr 1 do załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 32/2022
Dyrektora COBORU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH (COBORU)
RESEARCH CENTRE FOR CULTIVAR TESTING
PL-63-022 SŁUPIA WIELKA

POWIADOMIENIE
- wniosek o umieszczenie
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU
HETEROGENICZNEGO

Data złożenia wniosku

Numeracja stron {1} z {6}

NOTIFICATION
- application for entry of the plant reproductive material
to THE ORGANIC HETEROGENEOUS MATERIAL list

1. Zgłaszający (dostawca):
Applicant (supplier):

1.1 Imię i nazwisko/nazwa
Name and surname/company

1.2 Adres i miejsce
zamieszkania/adres i siedziba
Address and place of residence/
address and seat

1.3 Telefon, faks, e-mail
Telephone, fax, e-mail

2. Gatunek ekologicznego materiału heterogenicznego:
Species of the organic heterogeneous material:

2.1 Polska nazwa gatunku
Polish name of species

2.2 Botaniczna nazwa gatunku
Botanical name of species

3. Oznaczenie (nazwa) ekologicznego materiału
heterogenicznego:
Denomination of the organic heterogeneous material:

4. Miejsce (adres) zachowania ekologicznego materiału heterogenicznego:
Locality (address) where the organic heterogeneous material maintenance takes place:

4.1 w Rzeczypospolitej Polskiej
in the Republic of Poland

a 2022/088a

Page {1} of {6}

POWIADOMIENIE
- wniosek o umieszczenie
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU
HETEROGENICZNEGO

Numeracja stron {2} z {6}
Page {2} of {6}

NOTIFICATION
- application for entry of the plant reproductive material
to THE ORGANIC HETEROGENEOUS MATERIAL list

4.2 w innych państwach członkowskich
albo w państwach trzecich, w których
obowiązuje system oceny równoważny
z systemem obowiązującym w UE
in other Member States or third countries,
afforded the same guarantees as those
carried out by the MS

5. Opis ekologicznego materiału heterogenicznego:
Description of the organic heterogeneous material:

5.1 Opis cech
Description of characteristics

5.1.1 Opis kluczowych cech fenotypowych wspólnych dla materiału oraz opis
heterogeniczności materiału przez określenie różnorodności
fenotypowej
obserwowalnej wśród poszczególnych jednostek rozmnożeniowych
The phenotypic characterisation of the key characters which are common to the material,
together with the description of the heterogeneity of the material by characterising
the phenotypic diversity observable between individual reproductive units
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POWIADOMIENIE
- wniosek o umieszczenie
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU
HETEROGENICZNEGO

Numeracja stron {3} z {6}
Page {3} of {6}

NOTIFICATION
- application for entry of the plant reproductive material
to THE ORGANIC HETEROGENEOUS MATERIAL list

5.1.2 Dokumentacja istotnych cech, w tym aspektów agronomicznych, takich jak plon,
stabilność plonu, przydatność do systemów niskonakładowych, efektywność, odporność
na stresy abiotyczne, odporność na choroby, parametry jakościowe, smak lub barwa
Documentation of relevant characteristics, including agronomic aspects such as regards yield,
yield stability, suitability for low input systems, performance, resistance to abiotic stresses,
disease resistance, quality parameters, taste or colour

5.1.3 Wszelkie dostępne wyniki badań dotyczące cech, o których mowa w punkcie 5.1.2
Any available results from tests concerning the characteristics referred to in point 5.1.2
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POWIADOMIENIE
- wniosek o umieszczenie
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU
HETEROGENICZNEGO

Numeracja stron {4} z {6}
Page {4} of {6}

NOTIFICATION
- application for entry of the plant reproductive material
to THE ORGANIC HETEROGENEOUS MATERIAL list

5.2 Opis rodzaju techniki stosowanej w hodowli lub opis metody produkcji ekologicznego
materiału heterogenicznego
A description of the type of technique used for the breeding or production method of the organic
heterogeneous material

5.3 Opis materiału macierzystego wykorzystywanego do hodowli lub produkcji ekologicznego
materiału heterogenicznego i opis własnego programu kontroli produkcji z odniesieniem
do praktyk (technik) wytwarzania tego materiału
A description of the parental material used to breed or produce the organic heterogeneous material
and own production control programme with a reference to the practices (techniques) of this material
production
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POWIADOMIENIE
- wniosek o umieszczenie
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU
HETEROGENICZNEGO

Numeracja stron {5} z {6}
Page {5} of {6}

NOTIFICATION
- application for entry of the plant reproductive material
to THE ORGANIC HETEROGENEOUS MATERIAL list

5.4 Opis praktyk zarządzania gospodarstwem i praktyk selekcji w gospodarstwie lub innych
technik stosowanych do hodowli i produkcji ekologicznego materiału heterogenicznego,
w tym tworzenia lub utrzymywania materiału o wysokim poziomie różnorodności
genetycznej, zgodnie z art. 3 pkt 18 rozporządzenia (UE) 2018/848
A description of the on-farm management and selection practices or any other techniques used
for breeding or production of the organic heterogeneous material, including establishing or
maintaining material on high level of genetic diversity, according to Article 3 point 18
of Regulation (EU) 2018/848

5.5 Państwo, w którym wyhodowano lub wyprodukowano ekologiczny materiał
heterogeniczny wraz z informacją o roku produkcji i opisem warunków glebowoklimatycznych
The country of breeding or production of the organic heterogeneous material, with information
on the year of production and description of the pedo-climatic conditions
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POWIADOMIENIE
- wniosek o umieszczenie
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU
HETEROGENICZNEGO

Numeracja stron {6} z {6}
Page {6} of {6}

NOTIFICATION
- application for entry of the plant reproductive material
to THE ORGANIC HETEROGENEOUS MATERIAL list

6. Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty (zaznaczyć odpowiednio):
The following documents are attached to this application (please tick the relevant boxes):

1. Wyniki testów dotyczących cech agronomicznych i fenotypowych
Test results of agronomic and phenotypic characteristics

2. Inne (proszę wymienić)
Other (please specify)

3. Reprezentatywna próba materiału rozmnożeniowego została dostarczona na adres:
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Centralny Magazyn Nasion
Słupia Wielka 1
PL-63-022 Słupia Wielka
Representative sample of reproductive material has been shipped to the above address

7. Oświadczam, że według
są pełne i zgodne z prawdą.

mojej

wiedzy

dane

zawarte

w

niniejszym

wniosku

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the statements made in this application are accurate
and complete.

Miejscowość
Place

Data

Podpis i pieczęć

Date

Signature and seal

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi
Wielkiej, kod pocztowy 63-022. Państwa dane wykorzystywane są do realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na COBORU. Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych, na adres:
iod@coboru.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na naszej
stronie: www.coboru.gov.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych.
PERSONAL DATA - INFORMATION CLAUSE
The administrator of your personal data is the Research Centre for Cultivar Testing with the headquarters in Słupia Wielka, postcode
63-022. The data is used for the implementation of the legal duty incumbent on COBORU. All questions and requests shall be directed
to our Data Protection Officer, to the following address: iod@coboru.gov.pl. Detailed information on your personal data processing rules can
be found on our website: www.coboru.gov.pl, in section Personal Data Protection.
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Wzór nr 2 do załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 32/2022
Dyrektora COBORU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: DO/……………..

ZAWI ADOMIENIE
o pozostawieniu powiadomienia - wniosku o umieszczenie zgłoszonego materiału
rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego
bez rozpoznania
Na podstawie art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735; z późn. zm.), w związku z nieuzupełnieniem braków
formalnych wniosku z dnia ………………, tj.:
……………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
zawiadamiam o pozostawieniu powiadomienia - wniosku o umieszczenie zgłoszonego materiału
rozmnożeniowego roślin w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego bez rozpoznania.
1. Gatunek:

……………………………..

2. Oznaczenie (nazwa):

…………….….….

3. Data złożenia powiadomienia - wniosku: ………….………..
4. Numer powiadomienia - wniosku:

……………….…...

5. Zgłaszający (dostawca):
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

6. Inne informacje: ……………………..……….

Słupia Wielka, .................................
Otrzymują:

- Zgłaszający
- COBORU - aa
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dyrektor

Wzór nr 3 do załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 32/2022
Dyrektora COBORU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

BIURO REJESTRACJI I OCHRONY PRAW DO ODMIAN (DO)
Znak JRWA

ROŚLINY .................
ROK ...............

WYKAZ
EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU HETEROGENICZNEGO (OHM)
Lp.

Znak sprawy

Data złożenia
wniosku

Gatunek

Oznaczenie nazwa OHM

Zgłaszający nr

Numer
wniosku

Data umieszczenia
OHM w wykazie

Data
notyfikacji

Data usunięcia
OHM z wykazu

Wzór nr 4 do załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 32/2022
Dyrektora COBORU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: DO/……………..

DECYZJA
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
z dnia …………….. roku
w sprawie odmowy umieszczenia zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin
w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego

1. Gatunek:

……………………………..

2. Oznaczenie (nazwa):

…………….….

3. Data złożenia powiadomienia - wniosku:

…………..

4. Numer powiadomienia - wniosku: …………...
5. Zgłaszający (dostawca):
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

6. Uzasadnienie:
Zgłoszony materiał rozmnożeniowy roślin ekologicznego materiału heterogenicznego
wykazuje brak zgodności według definicji zawartej w art. 3 pkt 57 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 834/2007 (Dz.Urz. UE L 150, 14/06/2018), która to jest wymogiem koniecznym do
jego umieszczenia w wykazie ekologicznego materiału heterogenicznego, prowadzonym na
podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 niżej wymienionej ustawy o rolnictwie ekologicznym i
produkcji ekologicznej.
…………………………………………………………………………………………...………
llub………………………………………………………………………………………
Zgłaszający, pomimo wezwania z dnia ……….., nie przesłał reprezentatywnej próby
zgłoszonego materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego,
zgodnie z art. 13 ust. 2e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.Urz. UE L 150,
14/06/2018), co jest wymogiem koniecznym do umieszczenia tego materiału w wykazie
ekologicznego materiału heterogenicznego, prowadzonym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2
niżej wymienionej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.
7. Inne informacje:

………………………………….…….

Podstawa prawna : art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym
i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1370)
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługuje zgłaszającemu odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
za pośrednictwem Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
w Słupi Wielkiej, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. W tym samym terminie może on zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora COBORU. Z dniem doręczenia Dyrektorowi
COBORU oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości
jej zaskarżenia.

Dyrektor

Otrzymują:

- Zgłaszający
- COBORU - aa
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

