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Radzików, 22.05.2018 

 

Protokół ze spotkania koordynacyjnego 

Obszar 1 „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” 

Program Wieloletni „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych 

zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa 

żywnościowego kraju” 

 

Protokół 

 

Spotkanie odbyło się 22.05.2018 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, w Radzikowie. W 

spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Hodowli i 

Ochrony Roślin, Instytutu Ogrodnictwa (wykonawcy zadań 1.3 i 1.7), Dyrekcja IHAR-PIB i wykonawcy 

zadań realizowanych przez IHAR-PIB  (zadania 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6) oraz przedstawiciele Instytucji 

współpracujących z IHAR-PIB i IO w ramach zadań 1.2 i 1.3 (realizacja usług badawczych). W 

spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele spółek hodowlanych PHR Sp z o.o., HR Strzelce Sp z 

o.o. Grupa IHAR, HR Smolice Sp z o.o. Grupa IHAR, DANKO HR Sp z o.o., KHBC Sp z o.o. oraz 

MHR Sp z o.o. 

 

 Harmonogram spotkania – Załącznik 1. 

 Lista instytucji, które były reprezentowane na spotkaniu – Załącznik 2.. 

 

Spotkanie prowadził prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Koordynator Obszaru 1, PW IHAR-PIB 

 

Pkt. 1. Umowa na realizację Programu Wieloletniego w 2018 roku (Obszar 1). 

Prof. dr hab. J. H. Czembor omówił zapisy zawarte w tegorocznej umowie, kładąc nacisk na: 

 ogólne informacje odnoszące się do sprawozdawczości półrocznej i rocznej w 2018 roku 

(poinformował wykonawców o sposobie i terminach przygotowania rozliczeń półrocznych 

i końcowych),  

 wykonanie miernika celu głównego: „Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących 

piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej” oraz 

wykonaniu celów szczegółowych w Obszarze I (liczby ekspedycji kolekcyjnych, liczby obiektów 

rozmnożonych, scharakteryzowanych i ocenionych, liczby wykonanych testów żywotności 

nasion, liczby działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa, liczby publikacji, 

opinii i raportów). 

 

Pkt. 2. Zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania zaplanowane do realizacji w ramach zadań 

Obszaru 1 w 2018 roku. 

Prof. dr hab. J. H. Czembor przedstawił ogólne informacje o kolekcjach roślin rolniczych i 

ogrodniczych objętych PW oraz wymienił instytucje współpracujące z IHAR-PIB i IO w ramach  usług 

badawczych (zadania 1.2 i 1.3.). Następnie omówił zapisy zawarte w zał. 1 do umowy przedstawiając 

zakresy merytoryczne oraz wartości mierników do osiągnięcia w realizowanych zadaniach (1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6) w Obszarze 1 przez IHAR-PIB, koncentrując się na zmianach w stosunku do 2017 roku. 

Poinformował o konieczności: 

 przekazania do MRiRW planu ekspedycji do 31.05.2018 r. 

 raportowania do MRiRW na temat wskaźnika 2.5.1 dla Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 

2030, aktualnego wykazu obiektów gatunków wymienionych w załączniku 1 do ITPGRFA 

włączonych do MLS,  

 raportowania do MRiRW liczby podpisanych przez KCRZG SMTA w oparciu o dane z Zad. 1.2, 

1.3, 1.4 i 1.5, 
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 uzupełniania przez kuratorów zaległych danych charakterystyki obiektów prowadzonych przez 

nich kolekcji (prosząc, aby prace te prowadzono we współpracy z administratorem bazy EGISET 

i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie przechowalni długoterminowej),  

 wprowadzania na bieżąco nowych danych charakterystyki obiektów włączonych do kolekcji,  

 przekazywania administratorowi EGISET informacji o liczbie umów SMTA,  

 przekazywania informacji o stanie liczbowym kolekcji (ogółem, dla których dane paszportowe 

wprowadzono do EGISET, dla których dane waloryzacyjne wprowadzono do EGISET i liczby 

obiektów włączonych do MLS), 

 prowadzenia sprawnej inwentaryzacji w ramach Zad. 1.4 (jako nowy zapis w umowie), zwracając 

uwagę aby prace te były prowadzone we współpracy z kuratorami w ramach Zad. 1.2. i 

administratorem bazy EGISET, w ramach Zad. 1.5.. Poprosił aby prace te przyspieszyć 

szczególnie dla gatunków umieszczonych w załączniku 1 ITPGRFA, które będą uwzględniane 

przy raportowaniu mierników do MRiRW, 

 porządkowania bazy danych, ponieważ w grupie podstawowych gatunków roślin użytkowych 

wciąż jest dużo obiektów, dla których nadano kilka numerów akcesyjnych (wprowadzane były do 

przechowalni kilkakrotnie – jako tzw. duplikaty). Poprosił dokumenty ocen duplikatów 

(obiektów posiadających kilka numerów akcesyjnych) zostały przypisane pod jednym numerem, 

równolegle z inwentaryzacją prowadzoną w ramach Zad. 1.4,  

 usuwania numerów obiektów, które nie są przechowywane i dla których brak jest jakichkolwiek 

danych, 

 rozwijania bazy danych EGISET tak, aby była jak najbardziej przystępna użytkownikom. Poprosił 

aby była możliwość przejścia do wyszukiwania interesujących odbiorców obiektów po  

zaakceptowaniu zestawu cech.  

 

Pkt. 3. Długoterminowa przechowalnia nasion. 

Prace dotyczące prowadzenia długoterminowej przechowalni nasion (Zad. 1.4) omówił dr Grzegorz 

Gryziak. Wstępnie poinformował, że uczestniczył w raportowaniu do MRiRW miernika liczby 

zweryfikowanych i opisanych na rzecz hodowli obiektów - stan na I kwartał 2018 r. wynosił on: 27 820 

(we współpracy z wykonawcą Zad. 1.5, administratorem EGISET i Koordynatorem Obszaru 1 - Zad. 

1.1). Następnie omówił wykonane prace w ramach inwentaryzacji obiektów zdeponowanych w 

przechowalni długoterminowej. Poinformował, że obecnie liczba zweryfikowanych obiektów wynosi 

40 905. Jeżeli inwentaryzacja będzie przebiegała bez zakłóceń to powinna zakończyć się w połowie 2019 

roku. Poinformował o usunięciu 1 760 obiektów z przechowalni, i że w większości były to trawy (prace 

prowadzono we współpracy z kuratorem).  

 

Pkt. 4. EGISET - system realizacji zamówień elektronicznych. 

Prace dotyczące prowadzenia centralnej bazy danych EGISET oraz system realizacji zamówień 

elektronicznych omówił mgr inż. Marcin Zaczyński. Dane dotyczące kolekcji chmielu wprowadzone do 

systemu EGISET zostały wykorzystane do zobrazowania problemów związanych z zamówieniami 

obiektów. W roku 2018 odnotowano duży wzrost liczby zamówień, i prawdopodobnie wynikało to z 

informacji zamieszczonej na forum dla piwowarów, o możliwości bezpłatnego zamawiania obiektów na 

własny użytek z Banku Genów tylko na podstawie umów SMTA. Dlatego, mgr. M. Zaczyński 

zaproponował, aby wprowadzić opłatę za realizację zamówienia w wysokości 15-16 zł dla prób do 0,5 

kg. Następnie zwrócił uwagę na problem dotyczący obiektów udostępnianych bezpośrednio przez 

kuratorów na podstawie podpisania umów SMTA. Kurator powinien sprawdzać, czy osoba z którą 

zawiera taką umowę jest osobą do tego uprawnioną. Ostatnim problemem poruszanym podczas 

wystąpienia była regulacja prawna dotycząca nowej ustawy o Regulacji o Ochronie Danych Osobowych. 

Stwierdził, że w obecnej formie regulaminu jaki jest podpisywany przez użytkowników EGISET nie jest 

możliwe zastosowanie się do przepisów wchodzących dnia 25.05.2018 r. i wymaga korekty. W trakcie 

bezpośredniej dyskusji z Koordynatorem Obszaru 1 Pan mgr Marcin Zaczyński został zobowiązany aby 

sprawę tę przedstawić tego samego dnia prawnikowi IHAR-PB i niezwłocznie ją uregulować zgodnie z 

jego zaleceniami (zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami  na szczeblu Zakładu KCRZG).  
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Pkt. 5. Program Wieloletni IHAR-PIB po 2020 roku  

 

Pan Dyrektor IHAR-PIB, Prof. dr hab. Henryk Bujak, poinformował, że projekt nowego PW na lata 

2021-2030 jest na etapie wstępnych przygotowań. Odbyły się pierwsze spotkania na temat jego założeń. 

Podkreślił, że w ramach PW na lata 2015 – 2020 duża część środków przyznana jest na rzecz prac 

realizowanych w ramach Obszaru 1 (w tym KCRZG). Jest to 55% środków przyznanych na badania w 

ramach całego obecnie realizowanego PW, z czego ok. 30% przeznaczana jest na prowadzenie kolekcji 

roboczych. Zwrócił uwagę, że ranga Banku Genów w gromadzeniu, podtrzymywaniu zasobów genowych 

oraz zachowaniu bioróżnorodności jest bardzo duża, jednak gromadzenie powinno być połączone z 

wykorzystaniem zgromadzonych materiałów. Podczas konsultacji dotyczących nowego PW należy 

wskazać bezpośrednich odbiorców. Należy sprecyzować do kogo kolekcje są adresowane. Odbiorca 

powinien mieć łatwy dostęp do informacji o interesującym go materiale za pomocą sprawnie działającej 

centralnej bazy danych. Podkreślono, że baza danych powinna być tak skonstruowana aby była 

intuicyjna. Odbiorcy poszukując obiektu kierują się jakąś sprecyzowaną cechą (należy dążyć do tego, aby 

uwarunkowania genetyczne tej cechy były określone również molekularnie). Poruszony został problem 

kto będzie wykonywał analizy danych uzyskanych podczas charakterystyki. Wspomniał o ważnej roli 

kuratorów, jako osób prowadzących zarówno waloryzację, jak i tych którzy wprowadzają dane do bazy 

EGISET. Podkreślił, że informacje dostępne w bazie danych są nie tylko na rzecz hodowli ale i dla 

amatorów. Poruszono kwestię oczekiwań hodowców, którzy chcą mieć nie tylko dostęp do bazy danych, 

ale oczekują również pomocy w rozwiązywaniu problemów aby efektywność ich programów była jak 

największa, i w tym zakresie należy wypracować kompromisy. Dyrektor IHAR-PIB poinformował, że 

nadal przywiązywana będzie duża uwaga do roli Banku Genów w nowym PW IHAR-PIB. Podkreślił 

konieczność właściwej charakterystyki materiałów, usuwania duplikatów, określania żywotności nasion 

obiektów zdeponowanych w przechowalni długoterminowej i ich namnożenia. 

 

Pkt. 6. Projekt Agrobank 2018-2021:  „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi 

zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez 

ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego” 

 

Założenia projektu omówił jego koordynator B+R, Prof. dr hab. J. H. Czembor.  

Prof. dr hab. J.H. Czembor podziękował współpracownikom za pomoc w tworzeniu bardzo dobrego i 

ciekawego projektu.  

Wstępnie przedstawił elementy koncepcji bioróżnorodności, które są podstawą projektu: 

 prowadzenie wyprzedzających, interdyscyplinarnych badań naukowych i prac upowszechnieniowych,  

 umiejętna integracja prac badawczo-wdrożeniowych i hodowlanych z docelowymi wariantami uprawy 

odmian  

 określenie właściwości odmian buforujących skutki niekorzystnego oddziaływania niespodziewanych 

zjawisk i czynników, wynikających ze zmian klimatu oraz innych stresów biotycznych i abiotycznych  

 opracowanie i wdrożenie do praktyki strategii efektywnego zwiększania bioróżnorodności w różnych 

systemach gospodarowania w rolnictwie.   

W skład konsorcjum projektu wchodzą 4 instytucje: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 

IHAR-PIB, Instytut Chemii bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

oraz Fundacja Kaleckiego. 

Bioinformatyczny system zarządzania narodowymi zasobami genowymi pozwoli na świadczenie e-usługi 

w zakresie doradztwa rolniczego, opartego na wynikach najnowszych badań naukowych. Będzie się ona 

charakteryzować najwyższym - piątym poziomem dojrzałości e-usług w skali przyjętej przez Komisję 

Europejską, tj. będzie ona spersonalizowana.  Obecnie w Polsce nie funkcjonuje podobne rozwiązanie.  

Platforma Innowacji w zakresie Zasobów Genowych Roślin Użytkowych umożliwi transfer wiedzy i 

innowacji z jednostek badawczych do centrów doradztwa rolniczego, przedsiębiorstw, prywatnych 

gospodarstw oraz jednostek hodowlanych poprzez: (1) analizę potrzeb i integrowanie działalności 

rolniczej i pozarolniczej prowadzonej na obszarach wiejskich i innych (endogenny rozwój obszarów 

wiejskich) w oparciu o zasoby genowe jak i odmiany współczesne, (2) zdiagnozowanie i analizę potrzeb 

użytkowników bezpośrednich (prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą na terenach wiejskich 

oraz innych, hodowców), (3) zdiagnozowanie i analizę potrzeb użytkowników pośrednich (konsumentów, 

środowiska administracji państwowej), (4) wypracowanie kooperacyjnych form zarządzania zasobem 
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dziedzictwa narodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym - budowanie więzi społecznych poprzez 

tworzenie i promocję produktów lokalnych;  

Głównymi korzyściami dla odbiorców będą: 

 rolnicy i doradcy rolniczy: (1) pozyskanie spersonalizowanej informacji o optymalnym doborze 

odmian roślin użytkowych do warunków przyrodniczych i nie przyrodniczych, (2) pozyskanie 

spersonalizowanej informacji o potencjale plonowania dla odmian roślin użytkowych, (3) pozyskanie 

spersonalizowanej informacji o czynnikach biotycznych i abiotycznych mogących mieć wpływ na 

rośliny użytkowe,  (4) pozyskanie spersonalizowanej informacji o polecanych rejonach uprawnych dla 

poszczególnych odmian roślin użytkowych. 

 hodowcy: (1) pozyskanie spersonalizowanej informacji o potencjale hodowlanym wybranych 

obiektów, (2) dostęp do szczegółowych danych oceny polowej i molekularnej w tym ocen 

wieloletnich, 

 instytucje publiczne i ośrodki badawcze: (1) dostęp do informacji dostępnych dla rolników, doradców 

rolniczych i dla hodowców, (2) dostęp do narzędzi statystycznych obejmujących dane znajdujące się 

w systemie.   

Moduł bioinformatyczny zarządzania zasobami genowymi zgromadzonymi w przechowalni 

długoterminowej i kolekcjach polowych wspierający Platformę Innowacji (pipeline od momentu zbioru 

do udostępnienia) w tym: (1) dane waloryzacji, zasobów genowych prowadzonej fenotypowo i z 

wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych (NGS) przez co spełnione zostaną oczekiwania 

potencjalnych odbiorców (dostęp do informacji dotyczących cech ilościowych i jakościowych zasobów 

genowych oraz możliwość ich wykorzystania, (2) warunki przyrodnicze wskazujące rejony Polski, gdzie 

uprawa określonej starej / lokalnej odmiany jest wskazana, (3) dane ekonomiczne i społeczne, (4) 

zależności wiedzy wymienionej w powyższych w punktach i przełożenie jej na cele, kierunki i działania 

strategii oraz algorytmy w systemie informatycznym, (4) moduł rejestru przechowywania zasobów 

genowych w formie nasion w przechowalni długoterminowej: suszarni, zautomatyzowanie testów 

żywotności, fenotypowanie nasion pozwalające na zaawansowaną kontrolę jakości nasion, czujniki 

monitorujące zmiany środowiska nasion w opakowaniu, automat do testów żywotności, 

 

Powołanie Platformy Innowacji w zakresie Zasobów Genowych Roślin Użytkowych umożliwi integrację 

oraz zdiagnozowanie i analizę potrzeb potencjalnych użytkowników zasobów genowych roślin 

beneficjentów bezpośrednich (członkowie bezpośredni prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą 

na terenach wiejskich oraz innych) oraz pośrednich (konsumentów, środowiska administracji 

państwowej); kooperacyjne formy zarządzania zasobem dziedzictwa narodowego na szczeblu lokalnym, 

regionalnym budowanie więzi społecznych poprzez tworzenie i promocję produktów lokalnych 

 

Opracowana zostanie Platforma Bioinformatyczna z podziałem na 3 poziomy dostępności przeznaczone 

dla różnych potrzeb użytkowników: 

 Poziom 1 – informacja o tym co warto uprawiać i gdzie: informacje o potencjale plonowania dla 

wybranych gatunków i obiektów, informacje o odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne, 

wskazówki dotyczące polecanych rejonów upraw oparte na danych oceny polowej i molekularnej 

wspierane przez dane pogodowe dla poszczególnych regionów,  wyniki badania zapotrzebowania 

rynków rolnych i konsumentów 

 Poziom 2 – informacja o potencjale hodowlanym wybranych obiektów: dostęp do szczegółowych 

danych oceny polowej i molekularnej w tym ocen wieloletnich, dostęp do prostego narzędzia 

statystycznego pozwalającego na wstępną analizę wyników badań pozyskanych w trakcie projektu 

jak i danych wieloletnich gromadzonych przez bank genów 

 Poziom 3 – informacja o stanie i potencjale ochrony bioróżnorodności w agrosystemach i 

agroekosystemach 
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Pkt. 7. Dyskusja: 

 

Koordynator Obszaru 1 „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych”, wskazał trzy ważne punkty, 

do których należy przywiązać uwagę w br.: 

 uporządkowanie centralnej bazy danych EGISET i usprawnienie systemu zamawiania obiektów, 

 inwentaryzacja zasobów genowych w przechowalni długoterminowej, 

 zwiększenie roli kuratorów, wiarygodna waloryzacja materiałów, uwzględniając potrzeby hodowców, 

rolników, hobbystów i innych użytkowników 

 

Poinformował, że zostały zebrane uwagi kuratorów dotyczące propozycji zakresów prac pełnionych przez 

kuratorów (zestawienie tych informacji zostanie przesłane drogą elektroniczną). 

Zaprosił hodowców i innych uczestników spotkania do Dyskusji:   

 Dr. Andrzej Bichoński, MHR : Hodowcy przy doborze materiału wykorzystują przeglądy różnych 

materiałów w tym czasopism, publikacji oraz bazy danych COBORU. Potrzebne jest 

przygotowanie dokładnych danych o danej kolekcji. Podkreślił, że ważnym punktem będzie 

uzupełnienie bazy danych o analizy molekularne.  

 Prof. J.H. Czembor: Poprosił o odniesienie się do pytania: czy hodowcy korzystają z naszej bazy 

danych czy z baz danych zagranicznych? 

 Dr Marciniak, DANKO: Hodowcy nie korzystają z Banku Genów w programach hodowlanych 

ponieważ wykorzystują własne materiały, uzyskane na bazie krzyżowań, do których jako formy 

rodzicielskie wykorzystuje się materiały o wysokiej wartości (tzw. szlachetne). Hodowcy nie 

współpracują ze sobą na wczesnych etapach hodowli, każda firma korzysta z własnych 

materiałów. Współpracę nawiązują dopiero na końcowym etapie badań i testów (często są to 

cechy jakościowe). Wszystko to uwarunkowane jest panującą konkurencją na rynku. 

 Prof. J.H. Czembor: czy wystarczy waloryzacja ogólna; czy należy ją poszerzyć o charakterystykę 

molekularną? 

 Dr Marciniak: Istnieje wiele markerów molekularnych i jest to dobre podejście, żeby uzupełnić o 

nie bazę danych. Hodowcy nie kontaktują się z kuratorami kolekcji. Obecność kuratorów kolekcji 

na zjeździe jęczmienia i owsa na pewno będzie dobrym punktem rozpoczęcia współpracy. 

 Prof. J.H. Czembor: Kurator zajmuje się regeneracją, namnażaniem i waloryzacją. Procesy te mają 

różne cele i czas trwania. Dlatego może należy się zastanowić aby w nowym PW rozdzielić 

regenerację i rozmnożenie od waloryzacji na np. dwa osobne np. 2 osobne tematy. Przykładowo 

kurator zajmowałby się głównie utrzymywaniem kolekcji czyli regeneracją i rozmnożeniem, a 

hodowca przeprowadzałby waloryzację pod kątem cech hodowlanych. Od kilkunastu lat do 

badań molekularnych przywiązuje się w hodowli roślin bardzo dużą uwagę, i jest to 

uwzględnione w projekcie AGROBANK. 

 Prof. K. Niemirowicz-Sczytt: Inne cele mają kuratorzy oraz hodowcy. Kuratorzy skupiają się na 

jak największej zmienności, natomiast hodowcy wolą obiekty homozygotyczne. Kurator 

powinien jak najlepiej znać dany gatunek. Nieprawidłowym jest aby hodowca prowadził 

kolekcję. Kolekcja powinna być ogólnodostępna, a nie wykorzystywana tylko przez hodowców. 

 Prof. J.H. Czembor: Jednak nikt nie będzie prowadził waloryzacji lepiej jak hodowca, i może 

używać deskryptorów używanych przez kuratorów oraz wprowadzając własne. W mojej 

koncepcji hodowca pełni rolę tylko pomocniczą dla kuratora ściśle w celu bardziej 

ukierunkowanej waloryzacji pod kątem hodowli.  

 Prof. T. Doroszewska: Są rozbieżności wynikające między oczekiwaniami hodowców a pracami 

prowadzonymi przez kuratorów. W posiadaniu jest np. 1000 obiektów i jeśli trzeba je będzie 

scharakteryzować molekularnie to kto poniesie za to koszty. Trzeba opracować plan działania i 

prowadzić analizy w miarę możliwości we współpracy z hodowcami, którzy są zainteresowani 

danymi gatunkami. Wybrane gatunki charakteryzować molekularnie, ale nie całe kolekcje. 

 Prof. J.H. Czembor: Wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii sekwencjonowania, tak 

jak np. zaplanowano w ramach Agrobanku, umożliwi stworzenie tzw. sekwencji referencyjnych 

do porównywania linii hodowlanych. 
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 Dr hab. K. Bączek: Czy w nowym PW będą działania prowadzone podobne jak w obecnym Zad. 

1.2  

 Prof. J.H. Czembor: W nowym PW będą prowadzone działania jak w Zad. 1.2. ale liczba kolekcji 

będzie zależała od dostępnych środków i czy dana kolekcja zostanie uznana przez MRiRW za 

strategiczną dla wyżywienia kraju. Generalnie proponuje się aby tematy ściśle naukowe były 

realizowane w ramach projektów badawczych finansowanych z innych źródeł niż Obszar 1 PW.  

 Pani Naczelnik Małgorzata Woźniak - MRiRW: Zbierane są pomysły, które będzie można 

wykorzystać w nowym PW. Pierwsza wersja PW powstała, ale trzeba jeszcze go zmodyfikować. 

Padła propozycja do Pana Prof. Czembora o zorganizowanie osobnego spotkania tylko na temat 

nowego PW. 

 Prof. J. Czembor obiecał zorganizowanie takiego spotkania oraz zapewnił, że będzie 

zorganizowany panel dyskusyjny na ten temat na Konferencji w Karpaczu we wrześniu br. 

 Pani Tatiana Berska-Woźnicka - MRiRW: Program Wieloletni ma swój miernik. Jest to liczba 

obiektów scharakteryzowanych i te obiekty powinny znaleźć się w bazie danych EGISET. 

Dlatego bardzo ważne jest aby wprowadzać dane do systemu na bieżąco.  

 Pani Małgorzata Woźniak - MRiRW: Co stoi na przeszkodzie kuratorom żeby wprowadzać dane? 

 Dr hab. K. Bączek: Chciałabym podziękować P. Magdalenie Ryjak za przygotowaniu tabeli w 

excelu do wprowadzania danych przystosowanej do mojej kolekcji. 

 Dr W. Podyma: Jest to problemem, ponieważ trzeba wprowadzać te same dane kilka razy. Raz na 

potrzeby sprawozdań i powtórnie do bazy EGISET. 

 Mgr inż. Zaczyński: Wprowadzenie na bieżąco wszystkich danych do bazy EGISET, przy 

obecnym zatrudnieniu (2 osoby, 30 kolekcji) wymaga dużo pracy i dlatego ważny jest tu udział 

kuratorów.   

 Prof. J.H. Czembor: W umowie na 2018 r. istnieje zapis o tym, że kuratorzy we współpracy z 

administratorem EGISET (Zad. 1.5) powinni uzupełniać zarówno zaległe jak i bieżące dane 

dotyczące waloryzacji. Dodatkowo, należy prowadzić inwentaryzację posiadanych kolekcji. 

Wiem, że stanowi duże wyzwanie dla kuratorów, ale musimy zacząć to robić aby uporządkować 

bazę EGISET. 

 Dr W. Majtkowski: W Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy mamy bardzo dużo, kilkaset stron, 

starych wydruków komputerowych z ocenami waloryzacji i nie jest to fizycznie możliwe aby je 

wszystkie wprowadzić do bazy EGISET. 

 Pani Małgorzata Woźniak - MRiRW: W jaki sposób realizowane są prace mające na celu 

monitorowanie żywotności obiektów? 

 Prof. T. Doroszewska: Co z monitorowaniem temperatury w przechowalni, która wpływa na 

żywotność? Czy kurator może mieć wpływ na temperaturę przechowywania? 

 Dr G. Gryziak: Kurator powinien mieć wgląd do danych kiełkowania nasion obiektów, którym 

nadano numer akcesyjny w bazie EGISET. 

 Prof. Doroszewska: Co ile lat nasiona należy wysyłać do regeneracji? 

 Dr G. Gryziak: Do regeneracji wysyłane są obiekty, które posiadają mniejszą żywotność oraz te, 

których ilość jest niska. 

 Pani Małgorzata Woźniak - MRiRW: Czy KCRZG ma zeskanowane informacje o żywotności ? 

 Dr G. Gryziak: Tak, ale część tych danych jest jeszcze w wersji papierowej. Projekt AGROBANK 

pozwoli usprawnić system w przechowalni. Większość danych w wersji papierowej jest już 

wprowadzona do bazy danych. 

 Pani Małgorzata Woźniak - MRiRW: Kiedy wejdzie system w ramach AGROBANK w życie i 

kiedy nastąpi koniec inwentaryzacji? 

 Dr G. Gryziak: System wejdzie w życie po 1,5 roku od rozpoczęciu Agrobank jak pilotaż, a po 3 

latach będzie w pełni sprawny. Inwentaryzacja zakończy się do połowy 2019 r.  

 Dr U. Skomra: Należy mieć kontrolę nad udostępnianiem obiektów. Powinny być limity i 

wprowadzone opłaty za wysyłkę. Jeśli nic nie zostanie wdrożone to pozbędziemy się kolekcji. 

Trzeba jak najszybciej wprowadzić opłaty.  
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 Prof. T. Doroszewska: Jeśli zamawiający napisze oświadczenie o przetwarzaniu danych przez 

więcej niż jedną osobę, czy kurator będzie miał dostęp do tych danych? RODO ogranicza 

dostępność. Czy można zmienić tą sytuację? 

 Mgr inż. M. Zaczyński: Zostanie przygotowany nowy regulamin korzystania z EGISETzgodny z 

RODO przy współpracy z prawnikiem IHAR-PIB.  

 

Na zakończenie spotkania Prof. Jerzy H. Czembor, Koordynator Obszaru I „Ochrona Zasobów 

Genowych Roślin Użytkowych” podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i dyskusji dotyczącej 

przyszłego kształtu Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych. 

 

Przygotowały: 

mgr inż. Agnieszka Osińska 

mgr Sylwia Kowalik 
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Załącznik 1.  

Harmonogram spotkania koordynacyjnego Wykonawców zadań Obszaru I „Ochrona Zasobów Genowych 

Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i 

ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz 

bezpieczeństwa żywnościowego kraju” zorganizowanego w dniu 22 maja 2018r. w Instytucie Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie 

1. 
Umowa na realizację Programu Wieloletniego w 2018 

roku (Obszar 1). 
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor 11.00-11.15 

2. 

Zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania 

zaplanowane do realizacji w ramach zadań w Obszarze 

I w 2018 roku. 

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor 11.15-11.30 

3. Długoterminowa przechowalnia nasion. Dr Grzegorz Gryziak 11.30-11.45 

4. EGISET - system realizacji zamówień elektronicznych. Mgr inż. Marcin Zaczyński 11.45-12.00 

5. Nowy Program Wieloletni IHAR-PIB po 2020 roku Prof. dr hab. Henryk Bujak  12.00-12.20 

6. 

Projekt Agrobank 2018-2021:  „Stworzenie 

bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi 

zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój 

kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez 

ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie 

świadczenia usług doradztwa rolniczego” 

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor 12.20-12.30 

7. 
Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin 

Użytkowych po roku 2020.   
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor 12.30-12.45 

Przerwa na obiad 12.45-13.30  

Wizyta w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – 13.30-14.00 

8. 
Dyskusja dotycząca założeń Programu Ochrony 

Zasobów Genowych Roślin Użytkowych  po roku 2020.  
Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor 14.00-15.00 

9. Wolne wnioski i podsumowanie spotkania. 15.00-16.00 

 

 

Załącznik 2 - Lista instytucji – uczestnicy  spotkania koordynacyjnego zorganizowanego 

dotyczącego realizacji zadań w 2018 roku w ramach Obszaru I „Ochrona Zasobów 

Genowych Roślin Użytkowych”  

 

Programu Wieloletniego  

„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów 

genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa 

żywnościowego kraju” 

 

IHAR-PIB Radzików, 22 maja 2018r. 

Lp. Instytucja 
Liczba uczestników 

1.  
Arboretum i Zakład 

Fizjografii w Bolestraszycach 

1 

2.  

Centralny Ośrodek Badań 

Odmian Roślin Uprawnych 

Zakład Doświadczalny Oceny 

Odmian Lisewo 

1 

3.  
DANKO Hodowla Roślin Sp. 

z o.o. 

1 



9 

 

4.  
Hodowla Roślin Smolice Sp. 

z o.o. Grupa IHAR 

3 

5.  

Hodowli Roślin Strzelce Sp. z 

o.o. Grupa IHAR Oddziału w 

Kończewicach 

3 

6.  
Instytut Genetyki Roślin R 

PAN w Poznaniu 

1 

7.  

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin-– 

Państwowy Instytut 

Badawczy  

Ogród Botaniczny w 

Bydgoszczy 

3 

8.  

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin-– 

Państwowy Instytut 

Badawczy 

Odział w Bydgoszczy 

1 

9.  

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin-– 

Państwowy Instytut 

Badawczy  

Krajowe Centrum Roślinnych 

Zasobów Genowych 

15 

10.  

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin-– 

Państwowy Instytut 

Badawczy  

Oddział Młochów 

1 

11.  

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin-– 

Państwowy Instytut 

Badawczy 

Zakład Genetyki i Hodowli 

Roślin 

1 

12.  

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin-– 

Państwowy Instytut 

Badawczy  

Zakład Nasiennictwa i 

Nasionoznawstwa 

1 

13.  

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin-– 

Państwowy Instytut 

Badawczy - Dyrekcja 

2 

14.  
Instytut Ogrodnictwa w 

Skierniewicach 

2 

15.  
Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa – Państwowy 

2 
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Instytut Badawczy w 

Puławach 

16.  
Instytut Włókien Naturalnych 

i Roślin Zielarskich w 

Poznaniu 

2 

17.  
Kutnowska Hodowla Buraka 

Cukrowego w Straszkowie 

1 

18.  Małopolska Hodowla Roślin, 

Spółka z o. o. w Krakowie 

4 

19.  
Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w Warszawie 

2 

20.  

Polska Akademia Nauk 

Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

1 

21.  
Poznańska Hodowla Roślin 

Sp. z o.o. Tulce 

1 

22.  

Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, Katedra Genetyki 

Hodowli i Biotechnologii 

Roślin 

3 

23.  
Towarzystwo Przyjaciół 

Dolnej Wisły w Grucznie 

1 

24.  
Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie 

3 

25.  UWM w Olsztynie 
1 

26.  
Zakład Doświadczalny 

IHAR-PIB w Grodkowicach 

3 

 
 


