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 Obecnie Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin 
Użytkowych wymaga aktualizacji i uzupełnień,  

 które trwale określą znaczenie, konieczność oraz 
 sposób realizacji ochrony zasobów genowych roślin 
 użytkowych.  



 Obecnie podstawowe dokumenty o ogólnoświatowym 
znaczeniu dotyczące ochrony i zrównoważonego 
wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie to: 

o Konwencja o Różnorodności Biologicznej (CBD) 1994,  

o Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla 
wyżywienia i rolnictwa (ITPRFA) 2004, 

o 2 Globalny Plan Działań dla Ochrony i Zrównoważonego 
Wykorzystania Roślinnych Zasobów Genetycznych dla 
Wyżywienia i Rolnictwa (GPA) 2011. 

Akty prawne –  
Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych w Polsce 



 
 

 

 

 

 

- o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzony 
w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz.U 0 6.159.1128) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

•Głównym elementem Traktatu jest - Wielostronny (Multilateral) system 
dostępu i podziału korzyści  oparty na suwerennym prawie państw do 
zasobów genetycznych  roślin  znajdujących się na ich terytorium.   

 
•Artykuł 12.3: Ułatwiony dostęp do zasobów genetycznych roślin w 

ramach Systemu Wielostronnego 
•Procedury udostępniania - szybkie, bez  konieczności monitorowania 

poszczególnych prób, a próby dostarczane są nieodpłatnie lub za 
minimalna opłatą 

 
Wszystkie dostępne dane paszportowe dostarczone są razem z 
materiałem genetycznym 
 

Akty prawne –  
Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin 

dla wyżywienia i rolnictwa (ITPRFA) 2004 



Obszary działań priorytetowych 2 GPA 

 zachowanie in situ: (1) badanie i inwentaryzację roślinnych GRFA, (2) 
wsparcie dla zachowania w gospodarstwach rolnych i dla zwiększania 
wartości roślinnych GRFA, (3) pomoc rolnikom w sytuacjach klęsk 
żywiołowych w celu przywracanie systemów upraw, (4) promowanie 
ochrony in situ dzikich gatunków pokrewnych i dzikich gatunków 
jadalnych. 

 zachowanie ex situ: (1) wspieranie ukierunkowanego zbioru roślinnych 
GRFA; (2) utrzymanie i rozszerzenie ochrony ex situ zasobów genowych, 
(3) regeneracja i rozmnażanie ex situ zgromadzonych obiektów. 

 zrównoważone użytkowanie: (1) rozwijanie poszerzonej charakterystyki, 
oceny  i dalsze rozbudowywanie określonych części kolekcji dla 
ułatwienia jej wykorzystania; (2) wspieranie hodowli roślin, genetycznego 
wzmocnienia i poszerzenia bazy hodowlanej; (3) promowanie 
dywersyfikacji produkcji roślinnej i poszerzenie różnorodności roślin 
uprawnych dla zrównoważonego rolnictwa; (4) promowanie rozwoju i 
komercjalizacji odmian rodzimych gatunków i gatunków niedostatecznie 
wykorzystanych; (5) wspieranie produkcji i dystrybucji materiału 
siewnego.  

Akty prawne - 2 Globalny Plan Działań dla Ochrony i Zrównoważonego 

Wykorzystania Roślinnych Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa 



Obszary działań priorytetowych 2 GPA (c.d.) 

 budowanie trwałych możliwości instytucjonalnych i ludzkich: 

(1) budowanie i wzmacnianie krajowych programów ochrony,  

(2) promowanie i wzmacnianie sieci roślinnych GRFA;  

(3) budowa i wzmocnienie kompleksowych systemów informatycznych 
dla roślinnych GRFA;  

(4) rozwój i wzmocnienie systemów monitorowania i ochrony 
 różnorodności genetycznej i minimalizacji erozji genetycznej 
 roślinnych GRFA;  

(5) budowanie i wzmacnianie kompetencji zasobów ludzkich;  

(6) podnoszenie i wzmacnianie świadomości społecznej na temat 
 znaczenia roślinnych GRFA.  

Akty prawne –  
2 Globalny Plan Działań dla Ochrony i Zrównoważonego Wykorzystania 

Roślinnych Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa 



 
diagnoza stanu obecnego zachowania zasobów genowych roślin 
użytkowych, roślin dzikich pokrewnych i roślin towarzyszących 

 

- Roślinne zasoby genowe są dobrem narodowym, które powinno być chronione i 
nadzorowane przez państwo.  

- W Polsce przywiązywano dużą rolę do ochrony zasobów genowych roślin użytkowych na 
bazie dwóch głównych elementów: jednostka koordynująca oraz współpracujące kolekcje 
wiodące.  
 

Jednostka koordynująca, jaką jest KCRZG w IHAR-PIB odpowiada za prowadzenie jedynej w 
Polsce przechowalni długoterminowej zasobów genowych w formie nasion oraz za 
prowadzenie elektronicznej bazy danych EGISET, w której zgromadzone są informacje 
dotyczące posiadanych zasobów genowych.  
 

- Centralny system bazy danych powinien być wciąż rozwijany docelowo stworzyć platformę 
skupiającą zarówno jednostki odpowiedzialne za prowadzenie kolekcji jak i odbiorców.  
 

- Ważne jest również podjęcie działań w zakresie utrzymania zasobów genowych w formie 
biobanku.  
 

- Nowa regulacja powinna również określać wszystkie niezbędne elementy działania 
kolekcji zasobów genowych roślin w Polsce oraz określić zasady włączania prywatnych 
kolekcji zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa do Systemu Wielostronnego.  
 

- Określenie zasad korzystania z zasobów genetycznych przez rolników, co znajduje się w 
gestii poszczególnych państw sygnatariuszy Międzynarodowego Traktatu. 

 



• Polska jest krajem o dużej różnorodności biologicznej, 
 

• Realizacja Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych w sposób 
scentralizowany gwarantuje prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie ochrony 
zasobów genowych roślin użytkowych oraz właściwe wykorzystanie środków na jego 
realizację, 
 

• KCRZG IHAR – PIB oraz Instytut Ogrodnictwa we współpracy z innymi jednostkami 
prowadzi w sposób właściwy kontrolę roślinnych zasobów genowych, 

• Współpraca pomiędzy jednostkami prowadzącymi kolekcje roślinnych zasobów genowych 
jest dobrze rozwinięta, 

• W trakcie ekspedycji krajowych i zagranicznych zgromadzono szeroką pulę genową roślin 
użytkowych,  
 

• Przechowalnia długoterminowa zasobów genowych w formie nasion, za prowadzenie której 
odpowiada KCRZG-IHAR-PIB, jest zmodernizowana 
 

• Dostęp do zasobów genowych za pośrednictwem centralnej bazy danych EGISET 
zawierającej dane paszportowe, charakterystyki i oceny prowadzonej oraz inne dokumenty 
(wyniki badań, publikacje i fotografie obiektów kolekcyjnych) i  za prowadzenie której 
odpowiada KCRZG jest łatwy i przyjazny, swobodny, otwarty dla wszystkich, 
 

• Współpraca z partnerami UE dotycząca zasobów genowych roślin użytkowych jest dobrze 
rozwinięta i wspomaga system krajowy, 
 

• Większość systemów w przechowalni banku genów oraz centralnej bazy danych na chwilę 
obecną działa optymalnie i są na bieżąco dostosowywane do systemów EU.  

Mocne strony zidentyfikowane dla stanu obecnego 
ochrony zasobów genowych roślin użytkowych: 



 Krajowy system kolekcji roślin użytkowych wymaga uproszczenia, 

 Współpraca pomiędzy kuratorami kolekcji powinna być prowadzony w szerszym 
zakresie 

 Prace mające na celu usuwanie duplikatów zasobów genowych utrzymywanych w 
formie nasion w przechowalni długoterminowej powinny być zintensyfikowane, 

 Stworzenie kolekcji bazowych, obok aktywnych, dla wszystkich prób utrzymywanych 
w przechowalni długoterminowej w formie nasion wymaga uzupełnienia, 

 Opis danych paszportowych dla całej kolekcji zgromadzonej w przechowalni 
długoterminowej w formie nasion wymaga pełnego skompletowania, 

 Organizacje pozarządowe są aktywne, ale mają ograniczony wpływ na zachowanie 
zasobów genowych roślin użytkowych (ze względu na brak środków), 

 Realizowano tylko kilka projektów dotyczących wykorzystania dzikich przodków 
roślin uprawnych, 

 Współpraca wszystkich zainteresowanych stron w zakresie wykorzystania roślinnych 
zasobów genowych i dokumentowania wyników charakterystyki wymaga poprawy, 

 Brak regulacji prawnych na szczeblu krajowym dotyczących ochrony zasobów 
genowych roślin użytkowych, 

 Brak wystarczającej regulacji i kontroli na rynku handlu nasionami. 

Słabe strony zidentyfikowane dla stanu obecnego ochrony zasobów 
genowych roślin użytkowych: 



Szanse zidentyfikowane dla stanu obecnego ochrony zasobów 
genowych roślin użytkowych 

• Zabezpieczenie obecnych i przyszłych potrzeb gospodarczych i środowiskowych,  
• Utrzymanie ciągłości systemu ochrony roślinnych zasobów i dotychczas zgromadzonych zbiorów, 
• Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych oraz zielarskich,  
• Zwiększenie skuteczności polskiego systemu kolekcji roślinnych zasobów genowych poprzez AEGIS, 
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii do utrzymania zasobów genowych (stworzenie biblioteki cDNA), 
• Rozwój nisz rynkowych dla rodzimych gatunków i na produkty regionalne, 
• Zapewnienie zachowania interesu publicznego w sprawie różnorodności poprzez wsparcie organizacji 

pozarządowych sektora rolno-spożywczego, 
• Wspieranie hodowli poprzez właściwy opis / waloryzację zgromadzonych materiałów nie tylko metodami 

fenotypowymi ale również molekularnymi z uwzględnieniem fizjologii plonowania 
• Wspieranie hodowli w procesie tworzenia nowoczesnych i konkurencyjnych odmian poprzez szybki i ułatwiony 

dostęp do zgromadzonych i ocenionych zasobów genetycznych roślin użytkowych,  
• Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia bioróżnorodności i zachowania roślinnych zasobów 

genowych w rolnictwie, jako kluczowych czynników zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe, 
funkcjonowanie gospodarki, rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz zapobiegające pustynnieniu klimatu, 

• większą aktywność naszego kraju w pracach organizacji międzynarodowych, a także umożliwi realizację 
zobowiązań wynikających z podpisania przez Polskę międzynarodowych umów i traktatów - 
Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA), 
Drugiego Globalnego Planu Działań dla Ochrony i Zrównoważonego Wykorzystania Roślinnych Zasobów 
Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa (2 GPA), czy Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD), 

• Lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na ochronę zasobów genowych roślin użytkowych ten cel oraz 
kadry naukowej i zaplecza laboratoryjnego różnych placówek naukowych w kraju, 

• Prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie ochrony zasobów genowych roślin użytkowych oraz gwarancja 
środków na jego realizację, 

• Dostosowywanie i rozbudowywanie systemów ochrony zasobów genowych (w tym prowadzenie przechowalni 
długoterminowej oraz centralnej bazy danych) aby były komplementarne do rozwijających się systemów EU / 
światowych na co będą niezbędne są dalsze nakłady finansowe i wsparcie przez MRiRW. 



Zagrożenia zidentyfikowane dla stanu obecnego ochrony zasobów 
genowych roślin użytkowych: 

 Brak kopii bezpieczeństwa najcenniejszych obiektów zdeponowanych w 
innym banku genów, 

 Intensyfikacja gospodarki rolnej, 

 Zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, 

 Zanik lokalnych odmian roślin uprawnych, 

 Zmniejszenie potencjału pracowników sektora publicznego w działalności 
roślinnych zasobów genowych, 

 Zbyt niski nacisk prac hodowlanych i badań nad wykorzystaniem materiałów 
wyjściowych do hodowli roślin uprawnych, 

 Niezadawalająca waloryzacja zgromadzonych kolekcji z uwzględnieniem 
ważnych gospodarczo cech zarówno metodami fenotypowymi jak i 
molekularnymi, 

 Brak zachęt do korzystania z odmian miejscowych i dzikich przodków w 
długoterminowej strategii firm hodowlanych i brak perspektyw dla 
rozszerzenia programów hodowlanych. 



Wnioski 

Uzgodnienie KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ OCHRONY ZASOBÓW 

GENOWYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH na lata 2021 - 2030  umożliwi 

prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie ochrony różnorodności 

biologicznej kraju, stanowiącej nasze dziedzictwo narodowe oraz 

zagwarantuje środki na jego realizację, właściwe wykorzystanie 

stworzonych szans oraz uniknięcie zagrożeń przy braku finansowania. 

Koordynacja działań w tej dziedzinie pozwoli na lepsze wykorzystanie 

środków przeznaczonych na ten cel oraz kadry naukowej i zaplecza 

laboratoryjnego różnych placówek naukowych w kraju. 



Ochrona zasobów genowych roślin 
użytkowych na lata 2021 - 2030 



Misja KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ OCHRONY ZASOBÓW 
GENOWYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH na lata 2021 – 2030: 

Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i 
obszarów wiejskich w oparciu o 

zasoby genowe roślin użytkowych 
  
 



Cele KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ  na lata 2021 - 2030 

Celem nadrzędnym KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ OZGRU na lata 2021-2030 jest  
 
• opracowanie procedur oraz projektu stosownych regulacji prawnych 

zarządzania zasobami genowymi oraz związanych z nimi informacji, w tym 
tradycyjnej wiedzy i ich wyceny,  

• wprowadzone nowoczesnych technologii do utrzymania zgromadzonych 
zasobów genowych roślin użytkowych ex situ (stworzenie biblioteki cDNA),  
 

• szeroko pojęta waloryzacja zgromadzonych zasobów genowych roślin 
użytkowych z uwzględnieniem ważnych gospodarczo cech metodami 
molekularnymi,  
 

• poprawa stanu różnorodności biologicznej roślin użytkowych in situ oraz 
pełniejsze powiązanie ich ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym 
kraju. 

 



Priorytety KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ na lata 2021 - 2030 

PRIORYTET 1. 

Opracowanie procedur oraz projektu stosownych regulacji prawnych 

zarządzania zasobami genowymi oraz związanych z nimi informacji, w 

tym tradycyjnej wiedzy i ich wyceny 

PRIORYTET 2. 
Desygnowanie jednostki koordynującej działania w zakresie Ochrony 

Zasobów Genowych Roślin Użytkowych i Koordynatora,  

PRIORYTET 3. 
Powołanie Rady Konsultacyjnej ds. Zasobów Genowych Roślin 

Użytkowych 

PRIORYTET 4. Ustanowienie kolekcji roślin użytkowych podlegających ochronie 

PRIORYTET 5. Określenie roli i kompetencji kuratora kolekcji roślin użytkowych 

PRIORYTET 6. 

Uaktualnianie standardów dotyczących gromadzenia, utrzymywania w 

stanie żywym, dokumentacji oraz udostępniania roślinnych zasobów 

genowych roślin użytkowych 



PRIORYTET 1.   
Opracowanie procedur oraz projektu stosownych regulacji prawnych zarządzania zasobami 

genowymi oraz związanych z nimi informacji, w tym tradycyjnej wiedzy oraz ich wyceny 
 

Zestawienie elementów – przykład badania na temat utraty różnorodności pt. „Koszty braku 
polityki” źródło: Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności, raport wstępny, ISBN 978-92-79-

09447-7 
 



PRIORYTET 2. 
 Desygnowanie jednostki koordynującej Działania w zakresie Ochrony 

Zasobów Genowych Roślin Użytkowych i Koordynatora 
  
 

PROPOZYCJA: Struktura Organizacyjna KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ OCHRONY ZASOBÓW 
GENOWYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH na lata 2021 - 2030 



PRIORYTET 3. Powołanie Rady Konsultacyjnej ds. Zasobów Genowych Roślin Użytkowych 
 

Skład Rady Konsultacyjnej PROPOZYCJA 
Członkowie Rady Konsultacyjnej reprezentują środowiska bezpośrednio zaangażowane w ochronę roślinnych zasobów 
genetycznych oraz użytkowników końcowych. Raz w roku odbywa się tzw. Walne Zgromadzenie osób bezpośrednio 
zaangażowanych w ochronę roślinnych zasobów genowych oraz użytkowników końcowych, w trakcie którego dyskutowane są 
najważniejsze kwestie dotyczące realizacji KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ oraz inne sprawy związane z ochroną zasobów genowych 
roślin użytkowych. Rada Konsultacyjna składa się z członków stałych oraz niestałych czyli mianowanych przez Koordynatora 
KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ po konsultacjach z członkami stałymi.  

Stali członkowie Rady Konsultacyjnej to: 
• Przedstawiciel MRiRW 
• Dyrektor IHAR-PIB 

• Dyrektor IO 
• Koordynator KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ 

Członkowie Rady Konsultacyjnej mianowani, reprezentują 4 grupy robocze, bezpośrednio zaangażowane w ochronę roślinnych 
zasobów genowych oraz użytkownicy końcowi: 

 kuratorzy i inne osoby reprezentujące instytucje, w których prowadzone są kolekcje wiodące, 
 eksperci reprezentujący środowiska naukowe, 
 eksperci reprezentujący hodowców roślin, 

 przedstawiciele instytucji takich jak ogrody botaniczne, muzea, skanseny, organizacje samorządowe / przedstawiciele NGOs, 
których celem statutowym jest ochrona roślinnych zasobów genetycznych. 

Powołanie Rady Konsultacyjnej  
 Każda z ww. 4 grup proponuje w wyniku głosowania, kandydata do Rady Konsultacyjnej i zgłasza ich 
koordynatorowi KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ, który po konsultacjach z pozostałymi członkami stałymi i uzyskania ich akceptacji 
mianuje kandydata na członka Rady Konsultacyjnej, na okres 3 lat. 
 Z grupy kuratorów i przedstawicieli instytucji, w których prowadzone są kolekcje wyłaniani są członkowie 
reprezentujący poszczególne grupy kolekcji wiodących i uzupełniających (6 członków reprezentujących rośliny rolnicze i inne 
użytkowe oraz 6 członków reprezentujących rośliny warzywne, ogrodnicze i sadownicze oraz dzikich gatunków pokrewnych roślin 
użytkowych oraz użytkowych roślin dziko rosnących).  

Zadania Rady Konsultacyjnej  
• opiniowanie kierunków prac dotyczących zasobów genowych roślin użytkowych obejmujących badania naukowe i ich ochronę, 

• opiniowanie programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych w zakresie włączenia lub usunięcia kolekcji danego 
gatunku, 

• pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących zasobów genowych roślin użytkowych, 
• inicjowanie spotkań, w tym Walnego Zgromadzenia, konferencji i wizytacji dotyczących realizacji działań związanych z ochroną 

zasobów genowych roślin użytkowych. 
 



PRIORYTET 4.  
Ustanowienie kolekcji roślin użytkowych podlegających ochronie  

 
 Grupy roślin rolniczych podlegających ochronie w KRAJOWYM PLANEM DZIAŁAŃ  
• Kolekcje wiodące objęte są Traktatem Międzynarodowym o Zasobach Genetycznych z 3.11.2001 

(Wielostronnego Systemu Dostępu i Podziału Korzyści do Zasobów Genowych MLS) czyli: żyta, 
pszenicy (ozimej, jarej, twardej), owsa, jęczmienia (jarego i ozimego), kukurydzy, ziemniaka 
(diploidalnego i tetraploidalnego), buraka pastewnego, gryki, motylkowatych drobnonasiennych, 
strączkowych grubonasiennych (soczewicy i ciecierzycy), fasoli, łubinu, seradeli, traw wieloletnich.  

• Kolekcje ważne pod względem gospodarczym: tytoniu, chmielu, lnu, konopi, życicy 
wielokwiatowej, wyki, soi, grochu siewnego, roślin przeznaczonych na cele energetyczne. Kolekcje 
dodatkowe tworzą gatunki, które mają właściwości prozdrowotne oraz poszerzają asortyment 
roślin użytkowych (rzadkie gatunki leczniczych i aromatycznych z wyłączeniem chronionych na 
terenie Polski),  

• Kolekcje roślin dzikich pokrewnych oraz roślin towarzyszących uprawom. 
  

 Grupa roślin ogrodniczych, warzywnych podlegających ochronie w KRAJOWYM PLANEM 
DZIAŁAŃ 

• kolekcje roślin warzywnych (cebuli, czosnku, szalotki, ogórka, roślin dyniowatych, pomidora, 
pietruszki, selera, kopru, fasoli, szparaga, marchwi, kapusty, kalafiora, brokułu i papryki),  

• kolekcje drzew owocowych (jabłoni, gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, leszczyny i 
orzecha włoskiego, podkładek drzew ziarnkowych i pestkowych oraz kolekcje rzadkich gatunków 
roślin sadowniczych),  

• kolekcje roślin jagodowych (truskawki i poziomki, maliny, jeżyny, porzeczki, agrestu, borówki 
wysokiej i żurawiny wielkoowocowej, winorośli,  

• roślin ozdobnych (lilii, narcyzów, tulipanów, mieczyków i róż),  
• kolekcje roślin dzikich pokrewnych oraz roślin towarzyszących uprawom. 



PRIORYTET 5.  
Określenie roli i kompetencji kuratora kolekcji roślin użytkowych 

Rola kuratora kolekcji: 
- gromadzenie i poszerzanie różnorodności genowej prowadzonej kolekcji poprzez: 
o włączanie starych odmian i odmian lokalnych, 
o włączanie polskich odmian, 
o włączanie odmian o potencjale hodowlanym możliwym do wykorzystania przez 

krajową hodowlę. 
- identyfikacja i charakterystyka agronomiczna zgromadzonych obiektów; 

wspieranie hodowli w procesie tworzenia nowoczesnych i konkurencyjnych 
odmian poprzez szybki i ułatwiony dostęp do zgromadzonych i ocenionych 
zasobów genetycznych roślin użytkowych scharakteryzowanych według 
właściwie dobranych deskryptorów 

- rozmnażanie i regeneracja, 
- sporządzanie dokumentacji roślinnych zasobów genowych znajdujących się 

w kolekcji, 
- przekazywanie dokumentacji do bazy danych w formie elektronicznej, 
- udostępnianie zasobów genetycznych. 
 



PRIORYTET 6.  
Uaktualnianie standardów dotyczących gromadzenia, utrzymywania w stanie żywym, 
dokumentacji oraz udostępniania roślinnych zasobów genowych roślin użytkowych 

 

 Wdrożenie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008 (certyfikatu) 
obejmującego wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją  i zapisami, 
zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, 
usystematyzowanie zarządzania zasobami, dokonywanie systematycznych 
pomiarów przyjętych rozwiązań, przygotowanie procedur i większe 
zaangażowanie pracowników doskonalenie zawodowe.  

 Dostosowanie standardów obejmie cały proces przyjmowania i przechowywania 
nasion, zarządzanie bankiem genów, delegowania obowiązków dla 
poszczególnych wykonawców, dokumentację zasobów genowych oraz obieg 
dokumentów w formie elektronicznej i papierowej. Usystematyzowanie procedur 
i obowiązków pozwoli zredukować czasochłonność niektórych czynności oraz 
poprawić współpracę z jednostkami zaangażowanymi w ochronę zasobów 
genowych. 
 

 W związku z ciągłym dostosowywaniem systemów i norm utrzymywania, 
dokumentowania i udostępniania zasobów genowych do systemów EU należy je 
sukcesywnie unowocześniać i rozbudowywać aby były komplementarne z 
EU/światowymi, dlatego niezbędne są nakłady finansowe i wsparcie przez 
MRiRW 

 



Cele strategiczne, cele operacyjne i działania w zakresie KRAJOWEGO PLANU 
DZIAŁAŃ na lata 2021 - 2030 



 Cel strategiczny 1. Koordynacja KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ 
  
• Cel operacyjny 1. Zapewnienie spójności podejmowanych działań z celami 

Programu oraz ich racjonalizacja, kontrola ich efektywności i poprawności 

 Cel strategiczny 2.  Zachowanie ex situ zasobów genowych roślin 
użytkowych oraz dzikich gatunków im pokrewnych i roślin 
towarzyszących uprawom  

• Cel operacyjny .  Zabezpieczenie przed utratą zasobów genowych roślin 
rolniczych / ogrodniczych i warzywnych  i innych użytkowych (z wyłączeniem 
roślin ogrodniczych), ich dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawom 
polowym poprzez ich zbiór, utrzymywanie w stanie żywym w warunkach ex situ, 
charakterystykę i ocenę dla obecnego i przyszłego wykorzystania w hodowli 
nowych odmian, prac badawczych i działalności szkoleniowej na rzecz 
wyżywienia i zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju terenów wiejskich. 

 
Działania podobnie jak w obecnym PW 
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Lista kolekcji (z podziałam na grupy) roślin rolniczych, dzikich pokrewnych oraz 
roślin towarzyszących roślinom rolniczym (IHAR-PIB) 



Lista kolekcji (z podziałam na grupy) roślin ogrodniczych i sadowniczych, dzikich pokrewnych 
oraz roślin towarzyszących  (IO) 

 



 Cel strategiczny 3. Utrzymanie zasobów genowych roślin 
użytkowych w centralnej przechowalni długoterminowej w formie 
nasion 

  
Cel operacyjny 3.1. Utrzymanie zbiorów zasobów genetycznych w długoterminowej 

przechowalni nasion w stanie żywym zgodnie ze światowymi, 
rekomendowanymi przez FAO, standardami jakości i bezpieczeństwa 
materiałów, ich dystrybucję do użytkowników zgodnie z przyjętymi zasadami i 
procedurami oraz zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do 
prawidłowego funkcjonowania przechowalni. 

 

 

 

 Cel strategiczny 4. Prowadzenie dokumentacji, baz danych w tym 
centralnej bazy danych EGISET 

  
Cel operacyjny 4.1. Celem zadania jest zgromadzenie i przechowanie w centralnej 

bazie danych informacji o obiektach zasobów genetycznych zachowywanych 
w ramach poszczególnych kolekcji roślin oraz ich udostępnianie 
użytkownikom poprzez własną stronę internetową, międzynarodowe portale 
internetowe, między innymi EURISCO (European Seed Catalogue) i 
europejskie bazy danych. 

 
rozszerzenie - integracja z COBORU  
 



 Cel strategiczny 5. Zachowanie in situ zasobów genowych roślin 
użytkowych  

 

Cel operacyjny 5.1. / 5.2. Zwiększenie różnorodności roślin rolniczych na terenach 
wiejskich poprzez upowszechnianie starych i miejscowych odmian gatunków 
roślin rolniczych (w tym zielarskich)  / roślin ogrodniczych i warzywnych 

Działania: 
• Badanie i inwentaryzacja zasobów genetycznych, 
• Rozwój i wzmocnienie systemów monitorowania i ochrony różnorodności 

genetycznej i minimalizacji erozji genetycznej, 
• Wsparcie dla zachowania w gospodarstwach rolnych i dla zwiększania wartości 

zasobów genetycznych. 

 Cel strategiczny 6. Budowanie kapitału społecznego oraz 
podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony 
zasobów genowych roślin użytkowych 

Cel operacyjny 6.1. / 6.2. Budowanie kapitału społecznego i pobudzanie udziału 
społeczeństwa w ochronie zasobów genowych roślin rolniczych / ogrodniczych 
i warzywnych jako dziedzictwa narodowego, poprzez ich zbieranie, 
dokumentację informacji, w tym wiedzy tradycyjnej i  budowanie więzi 
społecznych 

Tworzenie i promocja produktów lokalnych pozyskanych na bazie odmian starych i 
lokalnych, prezentacje, szkolenia (EGISET),  

Współpraca z NGOs, których celem statutowym jest ochrona roślinnych zasobów 
genetycznych 



Wnioski 

Postuluje się: 

1. Ustanowienie KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ PROGRAMU OCHRONY ZASOBÓW 

GENOWYCH ROŚLIN UŻYTKOWYCH Uchwałą Rady Ministrów (Wariant 1) lub 

Ustawą o Ochronie Zasobów Genowych (Wariant 2).  

 

2. Opracowane rozporządzeń w zakresie ochrony zasobów genowych roślin 

użytkowych i ich wyceny. 

3. Stworzenie kolekcji bazowych ważnych pod względem gospodarczym 

gatunków roślin użytkowych w oparciu o szeroką charakterystykę 

zgromadzonych materiałów z wykorzystaniem najnowszych metod 

molekularnych i z uwzględnieniem fizjologii plonowania. 

4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do utrzymania zasobów genowych 

(stworzenie Biobanku). 

5. Budowanie kapitału społecznego oraz podnoszenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie ochrony roślin użytkowych. 



Określenie roli i kompetencji kuratora 
kolekcji roślin użytkowych 

PW – obecnie i w przyszłości 
Do dyskusji 



1. Gromadzenie i poszerzanie różnorodności genowej poprzez: 
 zbiór i włączanie starych i lokalnych odmian oraz populacji (ekotypów) 

prowadzonej kolekcji roślin użytkowych oraz ich dzikich krewniaków, 

 włączanie polskich odmian (obligatoryjnie) oraz odmian zagranicznych, a także 
materiałów z badań prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze, o 
potencjalnym znaczeniu dla krajowej hodowli, 

 stworzenie sieci ochrony in situ (on farm) dla określonych gatunków – przy 
współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego wytypowanie rolników, u 
których możliwa byłaby ochrona lokalnych populacji. Udział kuratora polegałby 
na systematycznym monitorowaniu stanu wytypowanych obiektów. 

 Utrzymywanie w dobrej kondycji zgromadzonych obiektów kolekcyjnych, 
prowadzonych w różnych warunkach (pole, szklarnia, kultury in vitro, ciekły 
azot). 

 identyfikacja i włączenie do kolekcji obiektów stanowiących np. populacje, w 
tym rasy chemiczne, dziko rosnących gatunków roślin o wysokim potencjale 
użytkowym (jednostki taksonomiczne niższego rzędu). 

 Gromadzenie i poszerzanie różnorodności genowej poprzez zbiór i włączanie 
nowych obiektów oraz populacji (ekotypów) prowadzonej kolekcji roślin 
użytkowych. 



2. Podejmowanie decyzji o regeneracji obiektów zgromadzonych w przechowalni 
długoterminowej, na podstawie informacji z przechowalni KCRZG dot. testów 
żywotności nasion oraz wyczerpywania ilości nasion w ramach udostępniania 
innym użytkownikom. 

 Podejmowanie decyzji odnośnie temperatury przechowywania w przechowalni 
długoterminowej oraz o potrzebie regeneracji obiektów tam zgromadzonych na 
podstawie informacji z przechowalni KCRZG dot. żywotności nasion oraz 
wyczerpywania ich ilości w ramach udostępniania innym użytkownikom.  

 Wykonywanie decyzji o regeneracji obiektów zgromadzonych w przechowalni 
długoterminowej, na podstawie informacji z przechowalni KCRZG dot. testów 
żywotności nasion oraz wyczerpywania ilości nasion w ramach udostępniania 
innym użytkownikom. 

 Inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk i 
populacji roślin oraz prowadzenie i udostępnianie informacji dotyczących ich 
stanowisk. 

 



3. Koordynacja waloryzacji zgromadzonych obiektów w powiązaniu ze 
środowiskiem hodowlano-nasiennym w zakresie ustalenia pożądanego zestawu 
cech. 

 Badane w kolekcji cechy powinny być zgodne z jednolitą metodyką w 
badaniach wieloletnich, gdyż umożliwiają porównanie obiektów pod względem 
zestawu tych samych cech. Koordynacja ze środowiskiem hodowlano-nasiennym 
jest wskazana, ale czy będzie możliwa do zrealizowania ze względu na koszty 
związane z dodatkowymi badaniami, jakie będą proponowali hodowcy 

 W miarę potrzeb uzupełnianie charakterystyki oraz danych paszportowych 
obiektów kolekcyjnych, szczególnie nowowprowadzonych, opracowanie oraz 
przekazywanie tych danych do centralnej bazy danych KCRZG. 

4. Wytypowanie obiektów do kolekcji bazowych dla poszczególnych grup roślin. 

 Podejmowanie decyzji o rozmnażaniu obiektów utrzymywanych w kolekcjach  
polowych. 

 Nadzór nad właściwym utrzymaniem obiektów w kolekcjach polowych 
(uzupełnianie brakujących roślin, nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi) 

 



5. Opracowanie dokumentacji paszportowej i waloryzacyjnej dot. ocenianych 
obiektów oraz przekazywanie do centralnej bazy danych KCRZG. 

6. Udostępnianie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcjach roboczych.  

• Kurator kolekcji powinien na bieżąco mieć udostępnione informacje nie tylko 
dotyczące liczby udostępnianych obiektów, ale jakie to są obiekty i gdzie zostały 
przekazane. Kurator może wtedy kontaktować się z odbiorcą materiałów z 
kolekcji, zwłaszcza jeśli to były obiekty przeznaczone do badań, aby wyniki 
badań można było wykorzystać do charakterystyki obiektów kolekcyjnych. 

• Ustalenie zasad i warunków udostępniania obiektów w postaci nasion oraz 
sadzonek zielnych. Ścisła współpraca kuratora z KCRZG w tym zakresie. 

• Udostępnianie zgromadzonych zasobów  dla hodowli, placówek naukowo-
badawczych i zainteresowanych odbiorców 

7. Udział kuratora w tworzeniu planu finansowego ochrony zasobów genowych. 

8. Współpraca kuratora ze środowiskiem hodowlano-nasiennym, polegająca na 
systematycznych spotkaniach, w tym udziale w zjazdach hodowców. 

• Współpraca z hodowlami, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego 

• współpraca ze środowiskiem także fitopatologów. 

 

 



9. Współpraca pomiędzy kuratorami, zwłaszcza zajmującymi się roślinami o 
zbliżonym typie uprawy i użytkowania. 

10. Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie znaczenia ochrony bioróżnorodności poprzez:   

• zakładanie polowych kolekcji edukacyjno-demonstracyjnych w celu prezentacji 
zasobów genowych zgromadzonych w prowadzonej kolekcji, zwłaszcza starych 
odmian i odmian regionalnych, 

• stworzenie sieci obiektów demonstracyjnych (np. gospodarstwa 
demonstracyjne), w których prezentowane będą stare lub lokalne odmiany, przy 
współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz fundacjami działającymi 
na rzecz rolnictwa. 

• Należałoby wytypować, dla których gatunków roślin powinny być prowadzone 
takie działania 

• Udział w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych (polowe kolekcje 
edukacyjno-demonstracyjne, szkolenia); 

 



DODATKOWO: 

11. Kurator powinien posiadać całkowitą wiedzę o danym gatunku znajdującym się w Banku 
Genów i ponosić za to odpowiedzialność. Bardzo ważna jest zgodność bazy 
komputerowej z stanem aktualnym (wszystkie opisy, a zwłaszcza stan zapasów nasion 
oraz ich kiełkowanie). Konieczna jest kompleksowa ewaluacja materiałów (także badania 
molekularne). 

12. Opracowany przez kuratorów z Bydgoszczy przykład jest ogólnie biorąc właściwy. Należy 
jeszcze dopracować szczegóły, aby w założeniach był uniwersalny dla różnych gatunków. 
Niestety, jest w nim mowa jedynie o zadaniach i obowiązkach, a nie ma nic o 
wzmocnieniu roli Kuratorów. Wobec umiejscowienia kolekcji w różnych instytucjach z 
umów na realizację PW (lub innych przepisów) musi wynikać, że: 

• kolekcja jest własnością wspólną/dobrem narodowym, a nie własnością instytucji, czy 
osoby, 

• mianowanie Kuratora, wprawdzie pracownika instytucji, ale płatnego z PW musi być ze 
względu na kwalifikacje i dorobek uzgodnione z Koordynatorem. 

13. Opracowywanie deskryptorów charakterystyki i oceny badanych obiektów. Współpraca z 
zagranicznymi jednostkami dotycząca metodyki prowadzenia waloryzacji zasobów 
genowych roślin, w szczególności dla gatunków dla których deskryptory dotychczas nie 
zostały opracowane. 

14. Wymagania dotyczące wiedzy jaką powinien posiadać kurator kolekcji: 
• znajomość biologii kwitnienia i rozwoju gatunków będących w zakresie kolekcji. 
• znajomość taksonomii rodzaju 
 


