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1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie (Dz. U. Nr 88,
poz. 984) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 listopada
1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

2) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

3) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323),

4) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
o nasiennictwie (Dz. U. Nr 88, poz. 984)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

3) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r., 

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”; 

4) art. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o nasiennictwie (Dz. U. Nr 88, poz. 984),
które stanowià:
„Art. 2. 1. Dotychczasowe wpisy odmian do reje-

stru, w tym odmian selekcjonowanych,
zachowujà wa˝noÊç przez 10 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Do rejestru mogà byç wpisane odmiany
selekcjonowane, które w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy sà poddawane urz´do-
wym badaniom; przepis ust. 1 dotyczàcy
wa˝noÊci wpisu stosuje si´ odpowied-
nio.”

„Art. 4. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez rok od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie, zachowujà moc dotychczasowe
przepisy wykonawcze, je˝eli nie sà z nià
sprzeczne.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listopa-
da 2000 r.”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 mar-
ca 2001 r. (poz. 563)

USTAWA

z dnia 24 listopada 1995 r.

o nasiennictwie.

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy:

1) hodowli i oceny odmian roÊlin uprawnych,

2) praw i obowiàzków hodowców odmian roÊlin oraz
praw twórców tych odmian,

3) wytwarzania, obrotu oraz oceny i kontroli materia-
∏u siewnego.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do rosnàcych
w lesie drzew, krzewów i roÊlin zielnych, z wyjàtkiem
przepisów dotyczàcych wy∏àcznego prawa hodowcy
do odmiany.

Art. 2.1) 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) odmiana roÊliny uprawnej, zwana dalej „odmianà”
— zbiorowoÊç roÊlin w obr´bie botanicznej jed-
nostki systematycznej najni˝szego znanego stop-
nia:
a) którà mo˝na okreÊliç na podstawie przejawia-

nych w∏aÊciwoÊci wynikajàcych z okreÊlonego
genotypu lub kombinacji genotypów,

b) którà mo˝na odró˝niç od ka˝dej innej zbiorowo-
Êci roÊlin na podstawie co najmniej jednej prze-
jawianej w∏aÊciwoÊci,

c) która nie zmienia si´ po rozmno˝eniu ani na koƒ-
cu w∏aÊciwego jej cyklu rozmno˝eƒ lub krzy˝o-
waƒ,

2) mieszaniec — odmian´ wytworzonà ka˝dorazowo
przez krzy˝owanie okreÊlonych zbiorowoÊci roÊlin,
zgodnie z okreÊlonym sposobem i kolejnoÊcià,

3) sk∏adnik mieszaƒca — odmian´ roÊliny uprawnej
wykorzystywanà w procesie tworzenia mieszaƒca,

4) populacja miejscowa — odmian´ powsta∏à w kraju
w wyniku d∏ugotrwa∏ego oddzia∏ywania miejsco-
wych czynników przyrodniczych i rolniczych,

5) odmiana chroniona — odmian´, do której hodow-
ca posiada wy∏àczne prawo do ochrony tej odmia-
ny i do zarobkowego z niej korzystania,

6) hodowla roÊlin — dzia∏alnoÊç zmierzajàcà do wy-
tworzenia i zachowania odmian roÊlin uprawnych,
obejmujàcà:
a) hodowl´ twórczà, majàcà na celu tworzenie no-

wych odmian,
b) hodowl´ zachowawczà, majàcà na celu zacho-

wanie charakterystycznych w∏aÊciwoÊci oraz
wyrównania i trwa∏oÊci wytworzonych odmian,

7) hodowca odmiany, zwany dalej „hodowcà” — oso-
b´, która:
a) wyhodowa∏a lub odkry∏a i ujawni∏a odmian´ lub
b) jest pracodawcà lub zleceniodawcà osoby, o któ-

rej mowa w lit. a), lub
c) jest prawnym nast´pcà osób, o których mowa

w lit. a) i b),
8) twórca odmiany, zwany dalej „twórcà” — osob´ fi-

zycznà, która na podstawie umowy o prac´ lub in-
nej umowy wyhodowa∏a lub odkry∏a odmian´,
a w przypadku mieszaƒca równie˝ je˝eli wyhodo-
wa∏a lub odkry∏a sk∏adnik mieszaƒca wykorzysty-
wany przy rozpoczynaniu cyklu hodowania mie-
szaƒca lub okreÊli∏a sposób krzy˝owania sk∏adni-
ków mieszaƒca,

9) materia∏ siewny — roÊliny lub ich cz´Êci przezna-
czone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji
lub rozmna˝ania roÊlin,

10) materia∏ szkó∏karski — materia∏ siewny drzew, krze-
wów i bylin,

11) kwalifikowany materia∏ siewny — materia∏ siewny
wytworzony w hodowli zachowawczej odmiany al-
bo stanowiàcy jego dalsze rozmno˝enie lub mate-
ria∏ siewny mieszaƒca o stwierdzonej przez upraw-
nionà jednostk´ to˝samoÊci odmiany, zgodny
z obowiàzujàcymi wymaganiami co do wytwarza-
nia oraz z wymaganiami jakoÊciowymi,

12) standardowy materia∏ siewny — materia∏ siewny
wytworzony w hodowli zachowawczej odmiany al-
bo stanowiàcy jego dalsze rozmno˝enie lub mate-
ria∏ siewny mieszaƒca o stwierdzonej przez hodow-
c´ to˝samoÊci odmiany, zgodny z obowiàzujàcymi
wymaganiami co do wytwarzania oraz z wymaga-
niami jakoÊciowymi,

13) handlowy materia∏ siewny — materia∏ siewny od-
powiadajàcy wymaganiom jakoÊciowym,

14) materia∏ ze zbioru — roÊliny lub ich cz´Êci uzyski-
wane z uprawy okreÊlonej odmiany, nieprzezna-
czone do stosowania jako materia∏ siewny,

15) urz´dowe badanie odmiany, zwane dalej „urz´do-
wym badaniem” — badanie odmiany w celu jej
urz´dowej rejestracji lub przyznania jej hodowcy
wy∏àcznego prawa do tej odmiany,

16) wartoÊç gospodarcza odmiany — korzyÊç, jakà od-
miana, przy uwzgl´dnieniu ca∏oÊci jej w∏aÊciwoÊci
wp∏ywajàcych na jej wartoÊç, mo˝e przynieÊç
w wytwarzaniu, przerobie, obrocie i u˝ytkowaniu
produktów uzyskiwanych z jej uprawy; pojedyncze
niekorzystne w∏aÊciwoÊci odmiany mogà byç uzu-
pe∏nione innymi korzystnymi w∏aÊciwoÊciami,

17) obrót materia∏em siewnym:
a) nabycie lub przyj´cie w komis materia∏u siewne-

go w celu jego sprzeda˝y,

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie
(Dz. U. Nr 88, poz.  984), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 li-
stopada 2000 r.
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b) oferowanie do sprzeda˝y i sprzeda˝ materia∏u
siewnego,

c) przywóz materia∏u siewnego z zagranicy.

2. Przepis ust. 1 pkt 7 lit. a) nie dotyczy osób, które
wyhodowa∏y lub odkry∏y odmian´ na podstawie umo-
wy o prac´ lub innej umowy.

3. Za odmian´ macierzystà uznaje si´ odmian´,
przy u˝yciu której odkryto lub z której wytworzono od-
mian´ pochodnà; odmiany pochodnej nie uwa˝a si´ za
odmian´ macierzystà.

4. Odmian´ uznaje si´ za odr´bnà, je˝eli ró˝ni si´
wyraênie od innych znanych odmian.

5. Odmian´ uznaje si´ za wyrównanà, je˝eli jej ro-
Êliny sà wystarczajàco podobne ze wzgl´du na charak-
terystyczne dla niej w∏aÊciwoÊci, przy uwzgl´dnieniu
sposobu rozmna˝ania w∏aÊciwego tej odmianie.

6. Odmian´ uznaje si´ za trwa∏à, je˝eli jej charakte-
rystyczne w∏aÊciwoÊci nie zmieniajà si´ po jej rozmna-
˝aniu lub na koƒcu w∏aÊciwego jej cyklu rozmno˝eƒ al-
bo krzy˝owaƒ.

Art. 3. Przepisy ustawy dotyczàce twórcy odmiany
stosuje si´ odpowiednio do wspó∏twórców.

Art. 4. Do post´powania w sprawach regulowa-
nych w ustawie stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego, chyba ˝e przepisy ustawy
stanowià inaczej.

Rozdzia∏ 2

Ocena i rejestracja odmian

Art. 5.2) 1. Rejestr odmian roÊlin uprawnych, zwa-
ny dalej „rejestrem”, jest urz´dowym wykazem od-
mian, których materia∏ siewny mo˝e byç wprowadzo-
ny do obrotu.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy roÊlin ozdobnych.

Art. 6.2) 1. Odmian´ wpisuje si´ do rejestru po
sprawdzeniu, czy jest ona odr´bna, wyrównana i trwa-
∏a, oraz je˝eli:

1) odmiana roÊliny wymienionej w wykazie, o którym
mowa w art. 23 pkt 2, ma zadowalajàcà wartoÊç go-
spodarczà,

2) hodowca:
a) prowadzi jej hodowl´ zachowawczà i posiada jej

materia∏ siewny w iloÊci co najmniej wystarcza-
jàcej do urz´dowych badaƒ,

b) nada∏ jej nazw´.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy odmian przezna-
czonych wy∏àcznie na eksport.

3. Wpis do rejestru jest wa˝ny do koƒca 10 roku ka-
lendarzowego nast´pujàcego po roku wpisania odmia-
ny do rejestru, a dla odmian drzew, krzewów i bylin —

do koƒca 20 roku kalendarzowego nast´pujàcego po
roku wpisania do rejestru.

4. Okres wa˝noÊci wpisu odmiany do rejestru mo-
˝e byç przed∏u˝ony, na wniosek hodowcy, odpowied-
nio o 10 i 20 lat, je˝eli odmiana ta nadal spe∏nia wyma-
gania niezb´dne do wpisania jej do rejestru.

5. Wniosek o przed∏u˝enie wa˝noÊci wpisu odmia-
ny do rejestru powinien byç z∏o˝ony co najmniej dwa
lata przed up∏ywem wa˝noÊci tego wpisu.

6. WartoÊç gospodarczà odmian roÊlin wymienio-
nych w wykazie, o którym mowa w art. 23 pkt 3, bada
si´ po ich wpisaniu do rejestru w celu sporzàdzenia list
opisowych odmian.

Art. 7. Za odmian´ o zadowalajàcej wartoÊci go-
spodarczej uwa˝a si´ odmian´, co do której mo˝na
oczekiwaç, ˝e w odniesieniu do innych porównywal-
nych odmian wpisanych do rejestru ca∏oÊcià swych
w∏aÊciwoÊci stanowi wyraênà popraw´ wartoÊci go-
spodarczej w uprawie oraz w przerobie i u˝ytkowaniu
materia∏u ze zbioru lub wyrobów wytworzonych z tego
materia∏u.

Art. 8. 1. Nazwa odmiany:

1) powinna umo˝liwiaç uto˝samianie odmiany i ró˝-
niç si´ od nazw istniejàcych odmian tej samej lub
pokrewnej roÊliny, w tym od nazw odmian wpisa-
nych do rejestru lub obj´tych ochronà wy∏àcznego
prawa do zarobkowego z niej korzystania w kraju
i w paƒstwach, z którymi Rzeczpospolita Polska ma
porozumienie dotyczàce nazw odmian,

2) nie mo˝e wprowadzaç w b∏àd co do w∏aÊciwoÊci
odmiany i jej wartoÊci gospodarczej, a tak˝e ho-
dowcy i miejsca pochodzenia odmiany, ani sk∏adaç
si´ wy∏àcznie z cyfr,

3) nie mo˝e naruszaç prawa osób trzecich do znaków
towarowych oraz innych praw do u˝ywania ozna-
czeƒ materia∏u siewnego lub materia∏u ze zbioru.

2. Mo˝na u˝ywaç tylko jednej nazwy odmiany zg∏o-
szonej lub wpisanej do rejestru.

3. (skreÊlony).3)

4. Nazwa odmiany podlega ochronie od dnia wyda-
nia decyzji o wpisaniu jej do rejestru do dnia wydania
decyzji o jej skreÊleniu z rejestru, a po tym dniu trwa
dopóty, dopóki materia∏ siewny lub materia∏ ze zbioru
odmiany znajduje si´ w obrocie lub w sprzeda˝y. Obo-
wiàzek stosowania nazwy odmiany dotyczy ka˝dego,
kto jej materia∏ siewny i materia∏ ze zbioru ocenia, ofe-
ruje do sprzeda˝y, zbywa lub reklamuje albo udziela in-
formacji dotyczàcych odmiany.

5. (skreÊlony).3)

Art. 9. Odmian´ hodowanà w kraju wpisuje si´ do
rejestru na wniosek jej hodowcy, a odmian´ hodowa-
nà za granicà — na wniosek przedstawiciela jej hodow-
cy w Rzeczypospolitej Polskiej, upowa˝nionego na pi-

———————
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
———————
3) Przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1. 
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Êmie do reprezentowania tego hodowcy we wszystkich
sprawach zwiàzanych z rejestracjà jego odmian w Rze-
czypospolitej Polskiej.

Art. 10. 1. Przed wydaniem decyzji w sprawie wpi-
sania odmiany do rejestru podlega ona urz´dowym
badaniom i ocenie, chyba ˝e z wniosku o wpisanie od-
miany do rejestru wynika, ˝e nie zosta∏y spe∏nione wy-
magania okreÊlone w art. 6 ust. 1.

2.4) Je˝eli do rejestru zg∏oszono dwie odmiany lub
wi´cej odmian nieró˝niàcych si´ wyraênie od siebie,
do rejestru wpisuje si´ odmian´ zg∏oszonà najwcze-
Êniej.

Art. 11.5) 1. Zg∏oszenie odmiany do rejestru, jej
urz´dowe badanie, wpisanie do rejestru, zg∏oszenie
przed∏u˝enia wa˝noÊci wpisu, przed∏u˝enie okresu
wa˝noÊci i utrzymywanie jej wpisu w rejestrze podle-
gajà op∏acie rejestrowej.

2. Urz´dowe badanie odmiany zg∏oszonej do reje-
stru rozpoczyna si´ po uiszczeniu przez hodowc´ od-
powiedniej op∏aty rejestrowej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w uzasadnionych gospodarczo przypadkach, zwolniç
hodowc´, na jego wniosek, ca∏kowicie lub cz´Êciowo
z obowiàzku uiszczenia op∏aty rejestrowej.

Art. 12.5) 1. Rejestr zawiera:

1) nazw´ odmiany,

2) imi´ i nazwisko lub nazw´ hodowcy oraz jego ad-
res zamieszkania lub siedziby,

3) dat´ wpisania odmiany do rejestru lub skreÊlenia
jej z rejestru,

4) informacje o w∏aÊciwoÊciach odmiany lub jej cha-
rakterystyk´,

5) oznaczenie kraju hodowcy odmiany.

2. Dane zawarte w rejestrze mogà byç udost´pnia-
ne zainteresowanym.

Art. 13.5) 1. W sprawach zwiàzanych z urz´dowym
badaniem i ocenà odmian, prowadzeniem rejestru,
przyznawaniem hodowcy wy∏àcznego prawa do od-
miany oraz lustracjà hodowli odmian w∏aÊciwy jest
Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin Upraw-
nych, zwany dalej „Centralnym OÊrodkiem”.

2. Centralny OÊrodek prowadzi urz´dowe badania
odmian w stacjach doÊwiadczalnych oceny odmian b´-
dàcych gospodarstwami pomocniczymi oraz mo˝e zle-
caç przeprowadzanie tych badaƒ innym wykonawcom,
a tak˝e uznawaç za równorz´dne badania przeprowadza-
ne przez inne osoby fizyczne lub prawne albo jednostki
organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej.

3. Centralny OÊrodek mo˝e nie przeprowadzaç
urz´dowych badaƒ odr´bnoÊci, wyrównania i trwa∏o-

Êci odmian zbadanych za granicà, je˝eli z umów mi´-
dzynarodowych wynika, ˝e na zasadzie wzajemnoÊci
uznaje si´ wyniki badaƒ zagranicznych.

4. Centralny OÊrodek, realizujàc zadania, o których
mowa w ust. 1:

1) opracowuje metodyki urz´dowych badaƒ,

2) sporzàdza i udost´pnia informacje o odmianach za-
rejestrowanych i chronionych,

3) sporzàdza i udost´pnia listy opisowe odmian, któ-
re zawierajà informacje o plonach, cechach jako-
Êciowych i u˝ytkowych,

4) przeprowadza okresowe badania odr´bnoÊci, wy-
równania i trwa∏oÊci oraz to˝samoÊci odmian wpi-
sanych do rejestru,

5) wspó∏pracuje z Mi´dzynarodowym Zwiàzkiem do
Spraw Ochrony Nowych Odmian RoÊlin (UPOV)
oraz zagranicznymi jednostkami rejestrowymi.

5. Centralny OÊrodek mo˝e Êwiadczyç us∏ugi ba-
dawcze, doÊwiadczalne, informatyczne i szkoleniowe
w zakresie nasiennictwa.

6. Centralny OÊrodek publikuje w swoim diariuszu
informacje o zg∏oszeniu, wpisaniu odmian do rejestru
i skreÊleniu ich z rejestru oraz z ksi´gi ochrony wy∏àcz-
nego prawa.

Art. 14.5) 1. Centralny OÊrodek jest paƒstwowà jed-
nostkà organizacyjnà podleg∏à ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw rolnictwa i ma prawo u˝ywania piecz´ci
okràg∏ej z god∏em paƒstwa.

2. Centralny OÊrodek prowadzi gospodark´ finan-
sowà na zasadach okreÊlonych przepisami ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) dla paƒstwo-
wej jednostki bud˝etowej.

3. Wp∏ywy Centralnego OÊrodka uzyskiwane ze
Êwiadczenia us∏ug badawczych, doÊwiadczalnych,
szkoleniowych i informatycznych stanowià Êrodki spe-
cjalne w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych i sà gromadzone na wyodr´b-
nionym rachunku bankowym.

4. Ârodkami specjalnymi, o których mowa w ust. 3,
dysponuje dyrektor Centralnego OÊrodka, zgodnie
z rocznym planem obejmujàcym przychody i rozcho-
dy.

5. Ârodki specjalne, o których mowa w ust. 3, prze-
znacza si´ na pokrycie kosztów Êwiadczonych us∏ug.

6. W przypadku sfinansowania w pe∏ni kosztów
Êwiadczonych us∏ug pozosta∏e Êrodki finansowe, o któ-
rych mowa w ust. 3, mogà byç przeznaczone na dofi-
nansowanie kosztów dzia∏alnoÊci Centralnego OÊrod-
ka, w tym szkoleƒ i doskonalenia zawodowego pra-
cowników.

———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
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Art. 15. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa6),
w drodze rozporzàdzenia, nada Centralnemu OÊrodko-
wi statut, w którym okreÊli jego organizacj´, szczegó-
∏owe zadania oraz tryb dzia∏ania.

Art. 16. 1. Hodowc´ odmiany zg∏oszonej do reje-
stru i przyj´tej do urz´dowego badania obowiàzuje
w okreÊlonych przez Centralny OÊrodek terminach:

1) nadanie odmianie nazwy,

2) dostarczenie nieodp∏atnie materia∏u siewnego do
urz´dowego badania odmiany o okreÊlonej jakoÊci
i w minimalnej iloÊci niezb´dnej do przeprowadza-
nia badaƒ,

3) udzielenie informacji i wyjaÊnieƒ potrzebnych do
urz´dowego badania i oceny odmiany,

4) umo˝liwienie lustracji hodowli zachowawczej od-
miany lub zachowania jej w inny sposób.

2. Przy przeprowadzaniu lustracji hodowli zacho-
wawczej odmiany jej hodowc´ obowiàzuje:

1) umo˝liwienie przeglàdu roÊlinnych materia∏ów ho-
dowlanych i hodowlanego materia∏u siewnego,

2) udost´pnienie do wglàdu niezb´dnej dokumentacji
hodowlanej,

3) (skreÊlony),7)

4)8) udzielenie informacji i wyjaÊnieƒ w sprawach wy-
mienionych w pkt 1 i 2.

3. Je˝eli nastàpi∏a zmiana hodowcy odmiany, nowy
hodowca jest obowiàzany zawiadomiç o tym Central-
ny OÊrodek w terminie do 30 dni.

Art. 17.9) 1. Wpisanie odmiany do rejestru, odmo-
wa wpisania, przed∏u˝enie wpisu i skreÊlenie odmiany
z rejestru nast´puje w drodze decyzji dyrektora Cen-
tralnego OÊrodka, po zasi´gni´ciu opinii odpowiedniej
komisji do spraw rejestracji odmian, z zastrze˝eniem
ust. 3.

2. Komisje, o których mowa w ust. 1, dzia∏ajà w za-
kresie:
1) roÊlin zbo˝owych,
2) kukurydzy,
3) roÊlin stràczkowych,
4) roÊlin motylkowatych drobnonasiennych i traw,
5) roÊlin korzeniowych,
6) ziemniaka,
7) roÊlin oleistych,
8) roÊlin pozosta∏ych.

3. Zasi´gni´cia opinii komisji nie wymagajà decy-
zje, o których mowa w ust. 1, dotyczàce odmian, któ-

rych wartoÊci gospodarczej si´ nie bada, oraz decyzje
o skreÊleniu odmian z rejestru z powodu, o którym mo-
wa w art. 20 pkt 2 lit. a) i c).

4. W sk∏ad komisji powinni wchodziç przedstawi-
ciele organizacji naukowych, zawodowych i gospodar-
czych zainteresowanych u˝ytkowaniem odmian.

5. Komisje do spraw rejestracji odmian, o których
mowa w ust. 1, oraz jej cz∏onków powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa na wniosek dy-
rektora Centralnego OÊrodka.

6. Cz∏onkom komisji do spraw rejestracji odmian,
o których mowa w ust. 1, przys∏uguje za udzia∏ w po-
siedzeniu wynagrodzenie rycza∏towe równe 10% naj-
ni˝szego wynagrodzenia za prac´, którego wysokoÊç
jest og∏aszana na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pra-
cy, oraz zwrot kosztów podró˝y na zasadach ogólnych.

7. Koszty dzia∏alnoÊci komisji pokrywa Centralny
OÊrodek.

Art. 18. 1. Po wpisaniu odmiany do rejestru, jej ho-
dowcy wydaje si´ Êwiadectwo wpisania odmiany do
rejestru.

2.10) Twórcy odmiany wpisanej do rejestru, wytwo-
rzonej w kraju lub cz´Êciowo za granicà albo odkrytej
i ujawnionej w kraju, wydaje si´ stosowne Êwiadec-
two.

Art. 19.11) 1. Sta∏e lub okresowe badania i ocen´
wartoÊci gospodarczej odmian wpisanych do rejestru,
zwane dalej „porejestrowym doÊwiadczalnictwem od-
mianowym”, prowadzi Centralny OÊrodek w stacjach
doÊwiadczalnych oceny odmian i innych podmiotach,
we wspó∏pracy z samorzàdami województw i izbami
rolniczymi.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy badaƒ, o których mo-
wa w art. 6 ust. 6.

3. Porejestrowe doÊwiadczalnictwo odmianowe
prowadzi si´ dla wa˝nych gospodarczo gatunków ro-
Êlin uprawnych dla terenu dzia∏ania samorzàdu woje-
wództwa, zgodnie z metodykà opracowanà przez Cen-
tralny OÊrodek.

4. Na podstawie wyników porejestrowego do-
Êwiadczalnictwa odmianowego Centralny OÊrodek we
wspó∏pracy z samorzàdem województwa i izbà rolni-
czà ustalajà list´ najbardziej przydatnych i polecanych
do uprawy odmian (list´ odmian rekomendowanych).

Art. 20. Odmian´ skreÊla si´ z rejestru, je˝eli:

1)12) nie jest odr´bna, wyrównana i trwa∏a,

2)12) hodowca:
a) zg∏osi∏ wniosek o skreÊlenie jej z rejestru lub

———————
6) Zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
7) Przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.
8) Zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
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b) zaprzesta∏ prowadzenia jej hodowli zachowaw-
czej i nie dostarcza bezp∏atnie jej materia∏u siew-
nego w iloÊci wystarczajàcej do badaƒ, lub

c) zalega ponad 6 miesi´cy z uiszczeniem op∏at re-
jestrowych.

Art. 21. Odmian´ mo˝na skreÊliç z rejestru, je˝eli:

1)13) przesta∏a mieç zadowalajàcà wartoÊç gospodar-
czà,

2)13) hodowca:
a) nie dostarcza informacji potrzebnych do jej ba-

dania i oceny lub
b) nie zezwoli∏ na przeprowadzenie lustracji ho-

dowli, lub
c) nie nada∏ odmianie nowej nazwy, a dotychczaso-

wa nazwa nie spe∏nia obowiàzujàcych wyma-
gaƒ.

Art. 22.14) Je˝eli osoba nieuprawniona zg∏osi∏a
wniosek o wpisanie odmiany do rejestru lub je˝eli takà
odmian´ wpisano do rejestru na wniosek tej osoby, ho-
dowca odmiany mo˝e ˝àdaç:

1) odmowy wpisania lub skreÊlenia odmiany z reje-
stru,

2) wpisania odmiany do rejestru na jego rzecz, z tym
˝e:
a) za dat´ zg∏oszenia wniosku o wpisanie odmiany

do rejestru przyjmuje si´ dat´ zg∏oszenia wnio-
sku przez osob´ nieuprawnionà,

b) uznaje si´ dokumentacj´ dostarczonà przez oso-
b´ nieuprawnionà i poniesione przez nià op∏aty
rejestrowe oraz wyniki urz´dowego badania od-
miany.

Art. 23.15) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:

1) wykaz roÊlin uprawnych, których odmiany wpisuje
si´ do rejestru, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç
ustalenia gatunków i odmian, których materia∏
siewny, po ocenie, mo˝e byç w obrocie,

2) wykaz roÊlin uprawnych, których wpisanie do reje-
stru wymaga stwierdzenia zadowalajàcej wartoÊci
gospodarczej, kierujàc si´ ich przydatnoÊcià u˝yt-
kowà,

3) wykaz roÊlin, których wartoÊç gospodarczà odmian
bada si´ po ich wpisaniu do rejestru, majàc na
wzgl´dzie rozwiàzania uznawane w krajach Unii
Europejskiej,

4) szczegó∏owe wymagania obowiàzujàce przy zg∏a-
szaniu, wpisywaniu i skreÊlaniu odmian z rejestru,
nadawaniu im nazw, urz´dowym badaniu odmian,
prowadzeniu rejestru oraz przy dokonywaniu lu-
stracji hodowli lub zachowania w inny sposób od-
mian zg∏oszonych lub wpisanych do rejestru, ma-

jàc na wzgl´dzie jednolite wymagania w tym zakre-
sie stosowane w krajach Unii Europejskiej,

5) stawki op∏at rejestrowych i terminy ich uiszczania,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych, bioràc pod uwag´ koszty
zwiàzane z prowadzeniem urz´dowych badaƒ i re-
jestracji odmian.

Rozdzia∏ 3

Wy∏àczne prawo do odmiany

Art. 24.15) Hodowcy przys∏uguje prawo do ochrony
i zarobkowego korzystania z odmiany, zwane dalej
„wy∏àcznym prawem”.

Art. 25.15) 1. Wy∏àczne prawo obejmuje:

1) prowadzenie hodowli zachowawczej, a w odniesie-
niu do jej materia∏u siewnego wytwarzanie lub roz-
mna˝anie oraz przygotowanie do rozmna˝ania,

2) zarobkowe korzystanie z odmiany w zakresie:
a) oferowania do sprzeda˝y, sprzeda˝y i wszelkich

innych form zbywania materia∏u siewnego,
b) eksportu i importu materia∏u siewnego,
c) przechowywania materia∏u siewnego do celów

wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lit. a) i b),
d) przygotowania materia∏u siewnego do obrotu.

2. Je˝eli hodowca nie mia∏ mo˝liwoÊci wykonywa-
nia wy∏àcznego prawa w odniesieniu do materia∏u
siewnego chronionej odmiany, prawo to odnosi si´ do
materia∏u ze zbioru tej odmiany i produktów wytwo-
rzonych bezpoÊrednio z tej odmiany.

3. Wy∏àczne prawo odnosi si´ tak˝e do:

1) odmian pochodnych odkrytych lub wytworzonych
z chronionej odmiany macierzystej nieb´dàcej od-
mianà pochodnà,

2) odmian, które nie ró˝nià si´ wyraênie od odmiany
chronionej,

3) odmian, w wypadku których wytworzenie materia-
∏u siewnego wymaga powtarzalnego u˝ywania
chronionej odmiany lub odmian wymienionych
w pkt 2.

4. Odmian´ uznaje si´ za pochodnà od chronionej
odmiany macierzystej, je˝eli jest ona wyraênie odr´b-
na od odmiany macierzystej oraz je˝eli:

a) w przewa˝ajàcej mierze pochodzi od odmiany ma-
cierzystej lub od innej odmiany pochodnej tej sa-
mej odmiany macierzystej i zachowuje istotne w∏a-
ÊciwoÊci wynikajàce z genotypu bàdê kombinacji
genotypów odmiany macierzystej,

b) jest zgodna w zakresie ujawnionych istotnych w∏a-
ÊciwoÊci odmiany macierzystej wynikajàcych z jej
genotypu bàdê kombinacji genotypów, z wyjàt-
kiem ró˝nic, które wynikajà ze stosowania metod
hodowlanych polegajàcych na selekcji naturalnej
bàdê stosowania indukowanych mutantów, selek-
cji nowych form w odmianach macierzystych, krzy-
˝owaƒ wstecznych.

———————
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
14) Zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w przy-

pisie 1.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
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5. Wy∏àczne prawo nie dotyczy materia∏u siewnego
i materia∏u ze zbioru:

1) sprzedanego lub zbytego w inny sposób przez ho-
dowc´ lub za jego zgodà, chyba ˝e materia∏ zosta∏
wykorzystany przez nabywc´ w celu:
a) ponownego wytworzenia materia∏u siewnego,
b) eksportu, z zachowaniem warunków umo˝liwia-

jàcych wytworzenie materia∏u siewnego danej
odmiany w kraju, który nie chroni wy∏àcznego
prawa hodowcy do odmian tego samego rodza-
ju lub gatunku roÊliny,

2) przeznaczonego:
a) do celów doÊwiadczalnych,
b) na w∏asne niezarobkowe potrzeby,
c) do tworzenia nowych odmian, z wyjàtkiem od-

mian wymienionych w ust. 3 pkt 1—3 wykorzy-
stywanych na potrzeby zarobkowe, do których
majà zastosowanie przepisy ust. 1—3.

Art. 26.15) 1. Posiadacz gruntów mo˝e, bez zgody
hodowcy, stosowaç materia∏ ze zbioru jako materia∏
siewny odmiany chronionej lub odmian, o których mo-
wa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 2, roÊlin okreÊlonych w wyka-
zie, o którym mowa w art. 41 pkt 3, w iloÊci potrzebnej
na obsianie lub obsadzenie uprawy gruntowej roÊliny
rolniczej do 2 ha.

2. Przepis ust. 1 dotyczy materia∏u ze zbioru wytwo-
rzonego i zastosowanego jako materia∏ siewny na
gruntach tego samego posiadacza.

3. Stosowanie materia∏u siewnego, o którym mo-
wa w ust. 1, odbywa si´ bez uiszczania wynagrodzenia
na rzecz hodowcy.

Art. 27. Hodowca16) korzysta równie˝ z praw nie-
uregulowanych w ustawie, je˝eli wynikajà one z poro-
zumieƒ mi´dzynarodowych, których stronà jest Rzecz-
pospolita Polska.

Art. 28. 1.17) Wy∏àczne prawo:

1) odnosi si´ do odmian wszystkich rodzajów i gatun-
ków roÊlin,

2) powstaje od dnia jego przyznania,

3) trwa 30 lat — w odniesieniu do odmian winoroÊli
oraz drzew i ich podk∏adek,

4) trwa 25 lat — w odniesieniu do odmian niewymie-
nionych w pkt 3.

2. Wy∏àczne prawo jest dziedziczne lub zbywalne
w drodze umowy zawartej w formie pisemnej.

Art. 29. 1. Je˝eli odmian´ wspólnie wytworzono
lub odkryto u dwóch lub wi´cej hodowców, wy∏àczne
prawo przys∏uguje im ∏àcznie.

2. Po przyznaniu wy∏àcznego prawa ka˝dy ze
wspó∏uprawnionych mo˝e, bez zgody pozosta∏ych

wspó∏uprawnionych, korzystaç z wy∏àcznego prawa
i dochodziç roszczeƒ z powodu jego naruszenia, z tym
˝e do przeniesienia, udzielenia licencji lub innego roz-
porzàdzenia wspólnym prawem wymagana jest zgoda
wszystkich wspó∏uprawnionych. Wspó∏uprawnieni
mogà inaczej regulowaç wzajemne prawa i obowiàzki.

Art. 30. 1. Przyznanie wy∏àcznego prawa nast´puje
na wniosek hodowcy odmiany.

2. Wy∏àczne prawo przyznaje si´, je˝eli:
1) odmiana jest nowa, odr´bna, wyrównana i trwa∏a,
2) hodowca nada∏ odmianie nazw´ odpowiadajàcà

obowiàzujàcym wymaganiom.

3. Odmian´ uwa˝a si´ za nowà, je˝eli przed zg∏osze-
niem wniosku o przyznanie wy∏àcznego prawa jej ho-
dowca nie sprzeda∏ lub w inny sposób nie przekaza∏ do
wykorzystania w celach zarobkowych materia∏u siewne-
go lub materia∏u ze zbioru albo nie wyrazi∏ na to zgody:

1) w kraju — przez okres d∏u˝szy ni˝ jeden rok,

2) za granicà — przez okres d∏u˝szy ni˝ szeÊç lat co do
odmian drzew i ich podk∏adek, a przez okres d∏u˝-
szy ni˝ cztery lata co do odmian innych roÊlin.

4. Nie uwa˝a si´ za wykorzystywanie w celach za-
robkowych materia∏u siewnego lub materia∏u ze zbio-
ru odmiany, je˝eli w umowie zawartej z hodowcà od-
miany postanowiono, ˝e materia∏ mogàcy s∏u˝yç do
wytworzenia materia∏u siewnego nie mo˝e byç zbywa-
ny osobom trzecim.

Art. 31. 1. Pierwszeƒstwo do przyznania wy∏àczne-
go prawa ustala si´ wed∏ug daty otrzymania wniosku
o jego przyznanie.

2. Hodowca, który z∏o˝y∏ wniosek o przyznanie za
granicà wy∏àcznego prawa, mo˝e korzystaç w kraju
z prawa pierwszeƒstwa do przyznania wy∏àcznego pra-
wa w okresie dwunastu miesi´cy od daty najwczeÊniej-
szego z∏o˝enia wniosku za granicà.

3. Przepis ust. 2 dotyczy wniosków o przyznanie
wy∏àcznego prawa, z∏o˝onych w paƒstwach b´dàcych
stronami odpowiednich porozumieƒ mi´dzynarodo-
wych, których stronà jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 32. 1. Hodowca, który z∏o˝y∏ wniosek o przy-
znanie wy∏àcznego prawa, korzysta z tymczasowego
wy∏àcznego prawa od daty jego z∏o˝enia.

2. Przepisy dotyczàce wy∏àcznego prawa stosuje
si´ odpowiednio do tymczasowego wy∏àcznego pra-
wa.

3. Tymczasowe wy∏àczne prawo ustaje z dniem
podj´cia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania
wy∏àcznego prawa.

Art. 33. 1. Przed przyznaniem wy∏àcznego prawa
przeprowadza si´ urz´dowe badanie w celu stwierdze-
nia, czy odmiana jest odr´bna, wyrównana i trwa∏a,
chyba ˝e uznano za wystarczajàce wyniki badaƒ i inne
informacje dostarczone przez hodowc´ ubiegajàcego
si´ o przyznanie wy∏àcznego prawa. Przepis art. 13
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

———————
16) Zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przy-

pisie 1.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
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2. Hodowca16) powinien dostarczyç terminowo i na
w∏asny koszt materia∏ siewny oraz udzieliç informacji
i wyjaÊnieƒ niezb´dnych do badania odmiany, w prze-
ciwnym razie mo˝e to stanowiç podstaw´ odmowy
przyznania wy∏àcznego prawa.

3. Je˝eli nastàpi∏a zmiana hodowcy16) odmiany, no-
wy hodowca16) jest obowiàzany powiadomiç o tym
Centralny OÊrodek w terminie do 30 dni.

Art. 34. Zg∏oszenie wniosku o przyznanie wy∏àczne-
go prawa, urz´dowe badanie odmiany oraz przyznanie
i utrzymywanie wy∏àcznego prawa podlega op∏acie,
zwanej dalej „op∏atà za ochron´”.

Art. 35.18) 1. Dyrektor Centralnego OÊrodka, w dro-
dze decyzji administracyjnej, przyznaje wy∏àczne pra-
wo, odmawia przyznania lub stwierdza niewa˝noÊç wy-
∏àcznego prawa albo pozbawia hodowc´ tego prawa.

2. Niewa˝noÊç wy∏àcznego prawa stwierdza si´, je-
˝eli:

1) odmiana w dniu przyznania wy∏àcznego prawa nie
by∏a nowa i odr´bna,

2) odmiana w dniu przyznania wy∏àcznego prawa nie
by∏a wyrównana lub trwa∏a, a przyznano je na pod-
stawie informacji i dokumentów dostarczonych
przez jej hodowc´,

3) wy∏àczne prawo przyznano osobie nieuprawnionej.

3. Pozbawienie hodowcy wy∏àcznego prawa nast´-
puje przy zastosowaniu odpowiednio przepisów art. 20
pkt 1 i pkt 2 lit. a) i c), art. 21 pkt 2 lit. a) i c).

Art. 36. 1. Centralny OÊrodek prowadzi ksi´g´
ochrony wy∏àcznego prawa do odmian, zwanà dalej
„ksi´gà”, oraz spis odmian zg∏oszonych do przyznania
wy∏àcznego prawa, zwany dalej „spisem”.

2.19) Ksi´ga jest urz´dowym wykazem chronionych
odmian i ich hodowców.

3. Spis jest urz´dowym wykazem odmian zg∏oszo-
nych do przyznania wy∏àcznego prawa i hodowców16)

posiadajàcych tymczasowe wy∏àczne prawo do tych
odmian.

4. Przepisy art. 12 dotyczàce rejestru stosuje si´ od-
powiednio do ksi´gi i spisu.

5.20) Hodowcy, któremu przys∏uguje wy∏àczne pra-
wo do odmiany, wydaje si´ Êwiadectwo przyznania
wy∏àcznego prawa, a na jego wniosek — Êwiadectwo
tymczasowego wy∏àcznego prawa.

Art. 37. Nazwa odmiany, do której z∏o˝ono wniosek
o przyznanie wy∏àcznego prawa, podlega ochronie od
dnia z∏o˝enia wniosku. Przepisy art. 8 ust. 4 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 38. 1. Hodowca16) mo˝e, w drodze umowy li-
cencyjnej, udzieliç innej osobie upowa˝nienia (licencji)
do korzystania z wy∏àcznego prawa.

2. Umowa licencyjna wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

3. Je˝eli hodowca16) udzieli∏ licencji pe∏nej, licen-
cjobiorca ma prawo niewy∏àcznego korzystania ze
wszystkich uprawnieƒ przys∏ugujàcych hodowcy16),
wymienionych w art. 25 ust. 1—3, w art. 26 ust. 3 z za-
strze˝eniem art. 26 ust. 421) oraz w art. 27, chyba ˝e
w umowie licencyjnej postanowiono inaczej.

4. Korzystajàcy z licencji mo˝e udzieliç sublicencji tyl-
ko za zgodà hodowcy16) wyra˝onà w formie pisemnej.

5. Udzielenie licencji niewy∏àcznej nie wyklucza
mo˝liwoÊci udzielania dalszych licencji na korzystanie
z wy∏àcznego prawa, a tak˝e jednoczesnego korzysta-
nia z wy∏àcznego prawa przez hodowc´16), chyba ˝e
w umowie licencyjnej postanowiono inaczej.

6. W przypadku udzielenia licencji obejmujàcej
uprawnienia do prowadzenia hodowli zachowawczej
umowa staje si´ skuteczna wobec osób trzecich
z dniem wpisania jej do ksi´gi lub spisu.

7. Licencjobiorca wy∏àczny mo˝e na równi z licen-
cjodawcà dochodziç roszczeƒ z powodu naruszenia
wy∏àcznego prawa, chyba ˝e umowa licencyjna stano-
wi inaczej.

Art. 39. 1. Je˝eli hodowca16) lub licencjobiorca nie
zachowujà chronionej odmiany lub odmiany okreÊlo-
nej w art. 25 ust. 3 albo nie dostarczajà na rynek mate-
ria∏u siewnego lub materia∏u ze zbioru, minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa6) mo˝e udzieliç, w drodze de-
cyzji, licencji przymusowej innej osobie na korzystanie
z wy∏àcznego prawa, okreÊlajàc jednoczeÊnie szczegó-
∏owe wymagania dotyczàce korzystania z tego prawa
oraz obowiàzki hodowcy16) wobec licencjobiorcy.

2. Licencja przymusowa ma charakter niewy∏àczny
i nie ogranicza prawa hodowcy16) do udzielania licen-
cji okreÊlonej w art. 38 ust. 1—4.

Art. 40. Je˝eli osoba nieuprawniona zg∏osi∏a wnio-
sek o przyznanie wy∏àcznego prawa lub je˝eli przyzna-
no to prawo osobie nieuprawnionej, hodowca odmia-
ny mo˝e ˝àdaç:
1) odmowy przyznania wy∏àcznego prawa lub jego

uniewa˝nienia,
2) przyznania mu wy∏àcznego prawa, z tym ˝e:

a) za dat´ zg∏oszenia wniosku o przyznanie wy∏àcz-
nego prawa przyjmuje si´ dat´ zg∏oszenia wnio-
sku przez osob´ nieuprawnionà,

b) uznaje si´ dokumentacj´ dostarczonà przez oso-
b´ nieuprawnionà i poniesione przez nià op∏aty
za ochron´, a tak˝e wyniki urz´dowego badania
odr´bnoÊci, wyrównania i trwa∏oÊci.

Art. 41.22) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.

———————
21) Art. 26 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy

wymienionej w przypisie 1 nie zawiera ust. 4.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
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1) szczegó∏owe wymagania obowiàzujàce przy sk∏a-
daniu wniosku o przyznanie wy∏àcznego prawa
i urz´dowym badaniu odmian, przyznaniu i pozba-
wieniu wy∏àcznego prawa oraz prowadzeniu ksi´gi
i spisu, majàc na uwadze zapewnienie ochrony
prawa hodowcy do odmiany,

2) stawki op∏aty za ochron´, sposób oraz termin ich
pobierania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych, majàc na
uwadze koszty zwiàzane z prowadzeniem badaƒ
i przyznaniem wy∏àcznego prawa,

3) wykaz roÊlin, których materia∏ siewny ze zbioru od-
miany chronionej mo˝e byç przez posiadacza grun-
tów stosowany jako materia∏ siewny bez zgody ho-
dowcy w iloÊci potrzebnej na obsianie lub obsadze-
nie uprawy gruntowej roÊliny rolniczej do 2 ha, ma-
jàc na uwadze mo˝liwoÊç zapoznania si´ produ-
centów z nowymi odmianami.

Rozdzia∏ 4

Wytwarzanie materia∏u siewnego

Art. 42. 1. Wytwarzanie kwalifikowanego i standar-
dowego materia∏u siewnego rozpoczyna si´ od mate-
ria∏u siewnego wytworzonego przez hodowc´ danej
odmiany w hodowli zachowawczej i stanowi jedno lub
kilka jego rozmno˝eƒ; w mieszaƒcu wytwarzanie tego
materia∏u obejmuje wytwarzanie sk∏adników mieszaƒ-
ca oraz ich krzy˝owanie.

2. W wytwarzaniu kwalifikowanego i standardowe-
go materia∏u siewnego powinny byç spe∏nione warun-
ki zapewniajàce w szczególnoÊci:

1) utrzymanie to˝samoÊci i czystoÊci odmiany,

2) zabezpieczenie przed pora˝eniem chorobami
i szkodnikami przenoszonymi przez materia∏ siew-
ny,

3)23) uzyskiwanie materia∏u siewnego o jakoÊci zgod-
nej z obowiàzujàcymi wymaganiami.

Art. 43. 1.24) W celu ochrony roÊlinnych materia∏ów
hodowlanych i upraw nasiennych przed szkodliwym
wp∏ywem innych odmian lub innych roÊlin uprawnych
albo upraw pora˝onych chorobami, wojewoda na
wniosek zainteresowanego i po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwych rad gmin i powiatów mo˝e wprowadziç za-
kaz uprawiania niektórych roÊlin uprawnych lub ich
odmian albo zakaz stosowania materia∏u siewnego
o nieodpowiedniej zdrowotnoÊci lub zakaz umieszcza-
nia uli z pszczo∏ami na gruntach rolnych po∏o˝onych
w pobli˝u chronionych upraw.

2. Zakaz powinien byç wprowadzony i podany do
wiadomoÊci w takim terminie, aby móg∏ byç uwzgl´d-
niony przed dokonaniem siewu lub sadzenia na grun-
tach rolnych obj´tych zakazem.

3. Warunkiem wprowadzenia zakazu jest zapewnie-
nie zainteresowanym posiadaczom gruntów rolnych
mo˝liwoÊci nabycia odpowiedniego materia∏u siewnego.

4. Je˝eli pomimo zakazu dokonano siewu lub sa-
dzenia nieodpowiednim materia∏em siewnym, woje-
woda w drodze decyzji naka˝e posiadaczowi gruntu
rolnego zniszczenie w okreÊlonym terminie zasiewów
lub zasadzeƒ.

Art. 44. 1.24) Wojewoda, na wniosek zainteresowa-
nego i po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwych rad gmin i po-
wiatów, mo˝e:

1) tworzyç i znosiç rejony zamkni´te wytwarzania
kwalifikowanego materia∏u siewnego odmian
ziemniaka,

2)25) ustalaç przedsi´biorców organizujàcych na zasa-
dzie wy∏àcznoÊci wytwarzanie ziemniaka i skup
kwalifikowanego materia∏u siewnego odmian
ziemniaka w tych rejonach.

2.26) Przedsi´biorcy wymienieni w ust. 1 w pkt 2 sà
obowiàzani do:

1) lustracji upraw ziemniaka,

2) doradztwa oraz szkolenia osób uprawiajàcych
ziemniaka,

3) sprzeda˝y posiadaczom gruntów rolnych kwalifiko-
wanego materia∏u siewnego odmian ziemniaka
w iloÊciach niezb´dnych do zasadzenia ca∏ej po-
wierzchni upraw ziemniaka.

3. Posiadacze gruntów rolnych w rejonie zamkni´-
tym sà obowiàzani:

1) stosowaç wy∏àcznie materia∏ siewny ziemniaka
o zdrowotnoÊci odpowiadajàcej materia∏owi kwali-
fikowanemu,

2)27) umo˝liwiaç przeprowadzanie lustracji upraw
ziemniaka przez przedsi´biorców wymienionych
w ust. 1 pkt 2.

Art. 45. 1.28) Wytwarzanie materia∏u szkó∏karskiego
drzew owocowych, krzewów jagodowych i bylin wy-
maga zezwolenia.

2.29) Zezwolenie wymienione w ust. 1 wydaje woje-
wódzki inspektor inspekcji nasiennej na wniosek zain-
teresowanego producenta po sprawdzeniu, czy spe∏-
nia on warunki w∏aÊciwego wytwarzania materia∏u
szkó∏karskiego, a szczególnie czy jest posiadaczem
gruntu do prowadzenia tej produkcji oraz czy posiada

———————
23) Zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w przy-

pisie 1.
24) Zmieniony przez art. 109 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca

1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompe-
tencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz.  668), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

———————
25) Zmieniony przez art. 83 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 20 sierp-

nia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz.  770), który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.

26) Zmieniony przez art. 83 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 25.

27) Zmieniony przez art. 83 pkt 1 lit. c) ustawy wymienionej
w przypisie 25.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy
wymienionej w przypisie 1.

29) Zmieniony przez art. 109 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej
w przypisie 24.
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znajomoÊç jej technologii i przepisów dotyczàcych wy-
twarzania i zbywania materia∏u szkó∏karskiego.

3.30) Zezwolenia mogà dotyczyç wytwarzania mate-
ria∏u szkó∏karskiego bez ograniczeƒ lub mogà ograni-
czaç jego zakres do okreÊlonych roÊlin uprawnych lub
kategorii materia∏u szkó∏karskiego (drzewek, krzewów,
bylin, podk∏adek, zrazów i nasion).

4.31) Wojewódzki inspektor Inspekcji Nasiennej mo-
˝e cofnàç zezwolenie w ca∏oÊci lub w cz´Êci, jeÊli pro-
ducent nie przestrzega przepisów i wymagaƒ obowià-
zujàcych w wytwarzaniu bàdê zbywaniu materia∏u
szkó∏karskiego albo nie uiszcza obowiàzujàcych op∏at
hodowlanych.

Art. 46.32) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania dotyczà-
ce:

1) wytwarzania kwalifikowanego i standardowego
materia∏u siewnego, izolacji przestrzennej od in-
nych upraw, czystoÊci gatunkowej i odmianowej,
zdrowotnoÊci oraz maksymalnej iloÊci rozmno˝eƒ
materia∏ów hodowlanych, a w zale˝noÊci od tego
stopni kwalifikacji materia∏u siewnego, bioràc pod
uwag´ specyfik´ wytwarzania materia∏u siewnego
poszczególnych roÊlin,

2) jakoÊci materia∏u siewnego, a w szczególnoÊci zdol-
noÊci kie∏kowania lub to˝samoÊci gatunkowej i od-
mianowej oraz zanieczyszczeƒ i zdrowotnoÊci, ma-
jàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia wysokiej
wartoÊci siewnej tego materia∏u.

Rozdzia∏ 5

Ocena i kontrola materia∏u siewnego

Art. 47. 1. Ocena materia∏u siewnego polega na
sprawdzeniu, czy uprawy nasienne odpowiadajà wy-
maganiom obowiàzujàcym w wytwarzaniu materia∏u
siewnego oraz czy materia∏ siewny odpowiada wyma-
ganiom jakoÊciowym.

2. Ocena materia∏u siewnego obejmuje sprawdze-
nie:

1) upraw nasiennych, zwane dalej „ocenà polowà”,

2) jakoÊci siewnej nasion, zwane dalej „ocenà labora-
toryjnà”,

3) zdrowotnoÊci sadzeniaków ziemniaka lub innego
materia∏u siewnego, zwane dalej „ocenà weryfika-
cyjnà”,

4) to˝samoÊci i czystoÊci odmianowej materia∏u siew-
nego, zwane dalej „ocenà to˝samoÊci”,

5) cech zewn´trznych materia∏u siewnego, zwane da-
lej „ocenà cech zewn´trznych”.

3.33) Oceny materia∏u siewnego, z zastrze˝eniem
art. 55 ust. 8, dokonuje si´ na wniosek zainteresowane-
go; je˝eli wniosek dotyczy odmiany chronionej, a sk∏a-
da go przedsi´biorca nieb´dàcy hodowcà, do wniosku
nale˝y do∏àczyç kopi´ umowy licencyjnej bàdê subli-
cencyjnej.

4.34) Ocena polowa dotyczy wy∏àcznie upraw na-
siennych prowadzonych przez przedsi´biorc´, o któ-
rym mowa w art. 63 ust. 1, lub upraw prowadzonych
na podstawie umowy kontraktacji zawartej z tym
przedsi´biorcà.

Art. 48. 1.35) Na podstawie wyników oceny materia-
∏u siewnego wydaje si´ Êwiadectwo o uznaniu lub nie-
uznaniu go za materia∏ siewny kwalifikowany, warun-
kowo kwalifikowany, standardowy, handlowy lub za
mieszank´ materia∏u siewnego, zwane dalej „Êwiadec-
twem”, w którym okreÊla si´ termin jego wa˝noÊci.

1a.36) Termin wa˝noÊci Êwiadectwa materia∏u siew-
nego mo˝e byç przed∏u˝ony po ponownej ocenie tego
materia∏u; art. 59 stosuje si´ odpowiednio.

2.37) Za kwalifikowany mo˝na uznaç materia∏ siew-
ny odpowiadajàcy wymaganiom co do jego wytwarza-
nia oraz jakoÊciowym:

1) odmian oraz sk∏adników mieszaƒców wpisanych
do rejestru,

2) odmian skreÊlonych z rejestru przez okres dwóch
lat po roku, w którym skreÊlono odmian´,

3) odmian niewpisanych do rejestru, dopuszczonych
do obrotu zgodnie z art. 66 ust. 2 pkt 1,

4) wytwarzany z przeznaczeniem wy∏àcznie na eks-
port, dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 66 ust. 2
pkt 2.

2a.38) Za standardowy mo˝na uznaç materia∏ siew-
ny odmian roÊlin warzywnych; przepis ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.

2b.38) G∏ówny Inspektor Inspekcji Nasiennej mo˝e,
w drodze decyzji administracyjnej, zakazaç hodowcy
uznawania materia∏u siewnego danej odmiany za stan-
dardowy, je˝eli ten materia∏ wykazuje brak to˝samoÊci
lub hodowca nie stosuje si´ do obowiàzujàcych wyma-
gaƒ dotyczàcych wytwarzania tego materia∏u.

3.39) Za warunkowo kwalifikowany mo˝na uznaç
materia∏ siewny odmian zg∏oszonych do rejestru.

———————
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1. 
31) Zmieniony przez art. 109 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 24.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.

———————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
34) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
35) Zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
36) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. c) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
38) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. d) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. e) ustawy

wymienionej w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 53 — 3597 — Poz. 563

3a.40) Z wnioskiem o uznanie materia∏u siewnego
danej odmiany za warunkowo kwalifikowany mo˝e
wystàpiç wy∏àcznie hodowca tej odmiany po przyj´ciu
jej przez Centralny OÊrodek do urz´dowych badaƒ.

3b.40) Za warunkowo kwalifikowany mo˝na uznaç
równie˝ materia∏ siewny, którego wytwarzanie rozpo-
cz´to przed podj´ciem decyzji o odmowie wpisania od-
miany do rejestru.

4.41) Po wpisaniu odmiany do rejestru warunkowo
kwalifikowany materia∏ siewny tej odmiany uznaje si´,
na wniosek zainteresowanego hodowcy, za kwalifiko-
wany materia∏ siewny.

5.41) W razie odmowy wpisania odmiany do reje-
stru, warunkowo kwalifikowany materia∏ siewny tej
odmiany uznaje si´, na wniosek zainteresowanego ho-
dowcy, za materia∏ siewny kwalifikowany w najni˝-
szym stopniu kwalifikacji.

6.42) Warunkowo kwalifikowanego materia∏u siew-
nego nie uznaje si´ za kwalifikowany materia∏ siewny,
je˝eli przyczynà odmowy wpisania odmiany do reje-
stru by∏ brak odr´bnoÊci zg∏oszonej odmiany lub je˝e-
li jej wartoÊç gospodarcza jest mniejsza od wartoÊci
gospodarczej odmian wpisanych do rejestru.

7.43) Za handlowy materia∏ siewny mo˝na uznaç
materia∏ siewny znanej lub nieznanej odmiany odpo-
wiadajàcy wymaganiom jakoÊciowym.

8. Za kwalifikowanà lub standardowà mieszank´
materia∏u siewnego mo˝na uznaç mieszank´ sporzà-
dzonà z dopuszczonego do obrotu kwalifikowanego
lub standardowego materia∏u siewnego o okreÊlo-
nym udziale poszczególnych sk∏adników tej mieszan-
ki.

9. Za handlowà mieszank´ materia∏u siewnego
mo˝na uznaç mieszank´ sporzàdzonà ze sk∏adników
dopuszczonych do obrotu o okreÊlonym ich udziale,
w której przynajmniej jeden sk∏adnik stanowi handlo-
wy materia∏ siewny.

Art. 49. 1. Materia∏ siewny zg∏oszony do uznania za
materia∏ siewny kwalifikowany, warunkowo kwalifiko-
wany lub standardowy podlega ocenie polowej oraz
ocenie laboratoryjnej lub ocenie cech zewn´trznych
i mo˝e podlegaç ocenie to˝samoÊci lub ocenie weryfi-
kacyjnej.

2. Materia∏ siewny zg∏oszony do uznania za handlo-
wy podlega ocenie laboratoryjnej lub ocenie cech ze-
wn´trznych.

3. Materia∏ siewny zg∏oszony do uznania za mie-
szank´ materia∏u siewnego podlega ocenie laborato-

ryjnej w celu sprawdzenia udzia∏u poszczególnych
sk∏adników tej mieszanki.

4. Âwiadectwo uznajàce mieszank´ materia∏u siew-
nego za kwalifikowanà lub handlowà mo˝na wydaç na
podstawie Êwiadectw oceny laboratoryjnej poszcze-
gólnych sk∏adników mieszanki oraz ich udzia∏u w mie-
szance.

Art. 50. Do zg∏oszenia materia∏u siewnego mie-
szaƒca w celu uznania go za materia∏ siewny kwalifiko-
wany lub warunkowo kwalifikowany nale˝y do∏àczyç
opis sk∏adników rodzicielskich mieszaƒca do wy∏àcz-
nego wykorzystania w ocenie polowej.

Art. 51.44) Oceny materia∏u siewnego dokonuje,
z zastrze˝eniem art. 55 ust. 1, 1a, 2, 3a i 4, oraz jego kon-
trol´ wykonuje Inspekcja Nasienna.

Art. 52.45) 1. Inspekcj´ Nasiennà tworzà G∏ówny In-
spektor Inspekcji Nasiennej oraz wojewódzcy inspek-
torzy Inspekcji Nasiennej.

2. G∏ówny Inspektor Inspekcji Nasiennej jest cen-
tralnym organem administracji rzàdowej podleg∏ym
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.

3. G∏ównego Inspektora Inspekcji Nasiennej powo-
∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

4. Zast´pc´ G∏ównego Inspektora Inspekcji Nasien-
nej powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa na wniosek G∏ównego Inspektora.

5. Zadania Inspekcji Nasiennej wykonujà nast´pu-
jàce organy:
1) G∏ówny Inspektor Inspekcji Nasiennej,
2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspekto-

ra Inspekcji Nasiennej, zwanego dalej „wojewódz-
kim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej
Inspekcji Nasiennej, wchodzàcej w sk∏ad zespolo-
nej administracji wojewódzkiej.

6. Wojewódzki inspektor wykonuje w imieniu woje-
wody zadania i kompetencje Inspekcji Nasiennej okre-
Êlone w ustawie i przepisach odr´bnych.

7. Wojewódzkiego inspektora powo∏uje i odwo∏uje
wojewoda w porozumieniu z G∏ównym Inspektorem
Inspekcji Nasiennej.

8. Zast´pc´ wojewódzkiego inspektora powo∏uje
i odwo∏uje wojewoda na wniosek wojewódzkiego in-
spektora.

9. Wojewódzki inspektor wykonuje swoje zadanie
i kompetencje przy pomocy wojewódzkiego inspekto-
ratu Inspekcji Nasiennej.

10. W rozumieniu Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, w sprawach nale˝àcych do zakresu zadaƒ
i kompetencji Inspekcji Nasiennej, organem w∏aÊci-

———————
40) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. f) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
41) Zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. g) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. h) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
43) Zmieniony przez art. 1 pkt 24 lit. i) ustawy wymienionej

w przypisie 1.

———————
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 109 pkt 3 ustawy wy-

mienionej w przypisie 24.
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wym jest, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, wojewódz-
ki inspektor i jako organ wy˝szego stopnia — G∏ówny
Inspektor Inspekcji Nasiennej.

11. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspek-
tora Inspekcji Nasiennej lub za jego zgodà, mo˝e po-
wierzyç powiatom, w drodze porozumienia, prowadze-
nie spraw z zakresu w∏aÊciwoÊci wojewódzkiego in-
spektora Inspekcji Nasiennej, w tym wydawanie w je-
go imieniu decyzji administracyjnych.

Art. 52a.46) 1. Wp∏ywy Inspekcji Nasiennej, uzyski-
wane ze Êwiadczenia us∏ug laboratoryjnych i informa-
tycznych oraz sprzeda˝y produkcji ogrodniczej i etykiet
urz´dowych, sà Êrodkami specjalnymi w rozumieniu
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych i sà gromadzone odpowiednio przez G∏ównego
lub wojewódzkiego inspektora na wyodr´bnionych ra-
chunkach bankowych.

2. Us∏ugi laboratoryjne nie mogà dotyczyç materia-
∏u siewnego, który jest oceniany na podstawie ustawy.

3. Ârodkami specjalnymi, o których mowa w ust. 1,
dysponuje G∏ówny lub wojewódzki inspektor, zgodnie
z rocznym planem obejmujàcym przychody i rozchody.

4. Ârodki specjalne, o których mowa w ust. 1, prze-
znacza si´ na sfinansowanie kosztów Êwiadczonych
us∏ug.

5. W przypadku sfinansowania w pe∏ni kosztów
Êwiadczonych us∏ug pozosta∏e Êrodki, o których mowa
w ust. 1, mogà byç przeznaczone na dofinansowanie
kosztów dzia∏alnoÊci G∏ównego i wojewódzkiego In-
spektoratu Inspekcji Nasiennej, w tym szkoleƒ i dosko-
nalenia zawodowego pracowników.

Art. 53.47) Organizacj´ G∏ównego Inspektoratu In-
spekcji Nasiennej okreÊla statut nadany w drodze roz-
porzàdzenia przez ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa.

Art. 54.48) 1. G∏ówny Inspektor koordynuje i nadzo-
ruje dzia∏alnoÊç Inspekcji Nasiennej okreÊlonà w usta-
wie, w szczególnoÊci w zakresie:

1) dokonywania oceny i kontroli materia∏u siewnego
oraz uznawania go za kwalifikowany, warunkowo
kwalifikowany, standardowy oraz handlowy,

2) ustalania stopni kwalifikacji importowanego mate-
ria∏u siewnego,

3) wydawania zezwoleƒ na:
a) prowadzenie obrotu materia∏em siewnym,
b) wytwarzanie materia∏u szkó∏karskiego drzew

owocowych, krzewów jagodowych i bylin.

2. G∏ówny Inspektor, niezale˝nie od zadaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1:

1) opracowuje we wspó∏pracy z zainteresowanymi
jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi
zasady oraz metody oceny i kontroli materia∏u
siewnego,

2) opracowuje, na podstawie informacji Centralnego
OÊrodka, wykazy odmian, których materia∏ siewny
mo˝e byç uznany za kwalifikowany, warunkowo
kwalifikowany lub standardowy,

3) ustala wzory Êwiadectw materia∏u siewnego,

4) dokonuje oceny materia∏u siewnego, o której mo-
wa w art. 55 ust. 8, oraz przeprowadza lub zleca po-
wtórnà ocen´ materia∏u siewnego, o którym mowa
w art. 59 ust. 1 i 2,

5) inicjuje i organizuje szkolenia zawodowe kwalifika-
torów i próbobiorców materia∏u siewnego, o któ-
rych mowa w art. 56,

6) prowadzi rejestry:
a) przedsi´biorców posiadajàcych zezwolenia na

prowadzenie obrotu materia∏em siewnym na
podstawie zezwoleƒ wydanych przez wojewódz-
kiego inspektora Inspekcji Nasiennej,

b) producentów materia∏u siewnego i prowadzo-
nych przez nich upraw nasiennych, na podsta-
wie wniosków o kwalifikacj´ polowà tego mate-
ria∏u siewnego,

7) publikuje informacje o produkcji kwalifikowanego
materia∏u siewnego dla poszczególnych gatunków
i odmian.

Art. 55. 1. Oceny polowej i laboratoryjnej materia-
∏u siewnego, w celu uznania go za standardowy, doko-
nujà upowa˝nieni hodowcy w odniesieniu do materia-
∏u siewnego hodowanych przez nich odmian.

1a.49) Oceny laboratoryjnej materia∏u siewnego
niepodlegajàcego ocenie to˝samoÊci w celu uznania
go za kwalifikowany mogà dokonywaç upowa˝nieni
hodowcy w odniesieniu do materia∏u siewnego hodo-
wanych przez nich odmian.

1b.49) Oceny laboratoryjnej w∏asnego materia∏u
siewnego nieprzeznaczonego do dalszej reprodukcji,
w celu uznania go za kwalifikowany, mogà dokonywaç
upowa˝nieni przedsi´biorcy prowadzàcy obrót tym
materia∏em.

2.50) Oceny laboratoryjnej w∏asnego materia∏u
siewnego, w celu uznania go za materia∏ handlowy lub
za handlowà mieszank´ materia∏u siewnego, mogà do-
konywaç upowa˝nieni przedsi´biorcy prowadzàcy ob-
rót tym materia∏em.

3. Dokonujàcy ocen wymienionych w ust. 1 i 2 wy-
dajà Êwiadectwa.

3a.51) Oceny laboratoryjnej kwalifikowanego mate-
ria∏u siewnego w celu przed∏u˝enia wa˝noÊci Êwiadec-

———————
46) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 109 pkt 4 ustawy wy-

mienionej w przypisie 24.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.

———————
49) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
50) Zmieniony przez art. 83 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 25.
51) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
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twa mogà dokonywaç upowa˝nieni przedsi´biorcy
w odniesieniu do posiadanego materia∏u siewnego.

4. Ocena cech zewn´trznych materia∏u siewnego
nale˝y do przedsi´biorców52) prowadzàcych obrót tym
materia∏em siewnym.

5.53) Oceny cech zewn´trznych materia∏u siewnego
przeznaczonego na eksport dokonuje Inspekcja Na-
sienna. Oceny tej mogà tak˝e dokonywaç przedsi´bior-
cy prowadzàcy obrót materia∏em siewnym, je˝eli po-
zwalajà na to przepisy mi´dzynarodowe lub kraju im-
portera.

6.54) Oceny to˝samoÊci dokonuje si´ dla materia∏u
siewnego stanowiàcego pierwsze rozmno˝enie mate-
ria∏u hodowlanego, a tak˝e przeznaczonego na eksport
i pochodzàcego z importu oraz nie mniej ni˝ 10% oce-
nianych partii materia∏u siewnego kwalifikowanego
i standardowego.

7.54) Przepis ust. 6 nie dotyczy prób materia∏u siew-
nego przeznaczonego do celów doÊwiadczalnych ani
materia∏u szkó∏karskiego i sadzeniaka ziemniaka.

8.54) Oceny to˝samoÊci dokonuje G∏ówny Inspek-
tor. G∏ówny Inspektor mo˝e zleciç dokonanie oceny
to˝samoÊci Centralnemu OÊrodkowi.

Art. 56. 1. Oceny polowej materia∏u siewnego,
zg∏oszonego do uznania za materia∏ kwalifikowany lub
warunkowo kwalifikowany, oraz urz´dowej oceny cech
zewn´trznych materia∏u siewnego przeznaczonego na
eksport dokonujà, na zlecenie wojewódzkiego inspek-
tora55), upowa˝nione osoby fizyczne, zwane dalej
„kwalifikatorami”.

2. Próbki materia∏u siewnego do oceny na zlecenie
zainteresowanego pobierajà upowa˝nione osoby fi-
zyczne, zwane dalej „próbobiorcami”.

3.56) Kwalifikatorom i próbobiorcom przys∏uguje za
dokonane czynnoÊci wynagrodzenie wed∏ug stawek
ustalonych przez G∏ównego Inspektora, na podstawie
szczegó∏owych zasad okreÊlonych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw rolnictwa, w drodze rozporzàdzenia,
wydanego na podstawie art. 62 pkt 4.

4.57) Przepis ust. 3 nie dotyczy próbobiorców za-
trudnionych u przedsi´biorców upowa˝nionych do
oceny materia∏u siewnego, je˝eli pobierajà próbki na
zlecenie tych przedsi´biorców.

Art. 57. 1.58) Upowa˝nienia, wymienione w art. 55
ust. 1, 1a, 2 i 3a oraz w art. 56 ust. 1 i 2, wydaje woje-

wódzki inspektor55), je˝eli ubiegajàcy si´ o upowa˝nie-
nie zapewnia nale˝yte wykonywanie czynnoÊci zwiàza-
nych z ocenà materia∏u siewnego, a tak˝e posiada od-
powiednie kwalifikacje, pomieszczenia i urzàdzenia do
wykonywania tych czynnoÊci.

2. Wojewódzki inspektor55) mo˝e cofnàç upowa˝-
nienie wymienione w ust. 1, je˝eli upowa˝niony nie
spe∏nia warunków wymaganych do udzielenia tego
upowa˝nienia lub nie przestrzega obowiàzujàcych
przepisów.

Art. 58.59) Ocena materia∏u siewnego, z wyjàtkiem
oceny to˝samoÊci, dokonywana przez organy Inspekcji
Nasiennej podlega op∏acie.

Art. 59. 1. Je˝eli zainteresowany nie zgadza si´
z ustaleniami Êwiadectwa wydanego przez kwalifikato-
ra, który dokona∏ oceny polowej lub oceny cech ze-
wn´trznych materia∏u siewnego, albo z ustaleniami
Êwiadectwa wystawionego na podstawie oceny labora-
toryjnej wymienionej w art. 55 ust. 2, mo˝e zwróciç si´
do wojewódzkiego inspektora55) z wnioskiem o powtór-
ne dokonanie oceny i wydanie nowego Êwiadectwa.

2.60) Je˝eli zainteresowany nie zgadza si´ z ustale-
niami Êwiadectwa oceny materia∏u siewnego, wydane-
go przez wojewódzkiego inspektora, mo˝e zwróciç si´
do jednostki organizacyjnej, wskazanej przez G∏ównego
Inspektora Inspekcji Nasiennej, z wnioskiem o powtór-
ne dokonanie oceny i wydanie nowego Êwiadectwa.

3. Ustalenia powtórnego Êwiadectwa sà ostatecz-
ne.

4.61) Wniosek wymieniony w ust. 1 lub 2 nale˝y z∏o-
˝yç w terminie trzech dni, a dla mieszaƒca kukurydzy
w terminie jednego dnia, je˝eli dotyczy Êwiadectwa
oceny polowej lub cech zewn´trznych, a w terminie
siedmiu dni, je˝eli dotyczy oceny laboratoryjnej lub
weryfikacyjnej. Termin z∏o˝enia wniosku biegnie od
dnia otrzymania Êwiadectwa.

5. Sk∏adajàcy wniosek uiszcza op∏at´ za ocen´, któ-
rà zwraca si´ w przypadku zmiany Êwiadectwa na ko-
rzyÊç wnioskodawcy.

Art. 59a.62) 1. Materia∏ siewny znajdujàcy si´ w ob-
rocie, z wy∏àczeniem materia∏u szkó∏karskiego, powi-
nien byç opakowany.

2. Opakowanie materia∏u siewnego powinno byç
zabezpieczone w sposób trwa∏y i uniemo˝liwiajàcy je-
go otwarcie bez uszkodzenia.

Art. 59b.62) 1. Materia∏ siewny znajdujàcy si´ w ob-
rocie powinien byç zaopatrzony w etykiety urz´dowe
lub etykiety przedsi´biorców.

———————
52) Zmieniony przez art. 83 pkt 7 ustawy wymienionej w przy-

pisie 25.
53) Zmieniony przez art. 83 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 25.
54) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. c) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
55) Zmieniony przez art. 109 pkt 6 ustawy wymienionej

w przypisie 24.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 83 pkt 3 ustawy wymie-

nionej w przypisie 25.
58) Zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy wymienionej w przy-

pisie 1.

———————
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
60) Zmieniony przez art. 109 pkt 5 i 6 ustawy wymienionej

w przypisie 24.
61) Zmieniony przez art. 1 pkt 32 ustawy wymienionej w przy-

pisie 1.
62) Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
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2. Etykiety powinny zawieraç informacje zgodne
z rejestrem i Êwiadectwem.

3. Etykiety urz´dowe sà stosowane dla kwalifiko-
wanego materia∏u siewnego, z wyjàtkiem ma∏ych opa-
kowaƒ.

4. Etykiety przedsi´biorców sà stosowane dla:

1) kwalifikowanego materia∏u siewnego w ma∏ych
opakowaniach,

2) standardowego i handlowego materia∏u siewnego.

5. Etykiety na ma∏ych opakowaniach mogà byç za-
stàpione nalepkà lub trwa∏ym napisem na opakowa-
niu.

6. Etykiety urz´dowe, na wniosek przedsi´biorcy,
wydaje odp∏atnie wojewódzki inspektor.

7. Wojewódzki inspektor mo˝e upowa˝niç przed-
si´biorc´ do wykonania etykiet urz´dowych; przepis
art. 57 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 60. 1. Kontrola materia∏u siewnego polega na
sprawdzeniu przestrzegania wymagaƒ obowiàzujà-
cych w wytwarzaniu, przechowywaniu, a tak˝e w przy-
gotowaniu do obrotu i w obrocie materia∏em siewnym.

2. Kontrol´ materia∏u siewnego przeprowadza si´
z urz´du.

3.63) Kontrol´ jakoÊci materia∏u siewnego przepro-
wadza si´ zgodnie z metodami oceny tego materia∏u.
Je˝eli w wyniku kontroli stwierdzono innà jakoÊç ma-
teria∏u siewnego w stosunku do oceny pierwotnej, wy-
stawia si´ nowe Êwiadectwo, które zast´puje Êwiadec-
two pierwotne w odniesieniu do ca∏ej lub cz´Êci partii
obj´tej kontrolà; przepisy art. 59 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 61. 1. Pracownicy Inspekcji Nasiennej, przepro-
wadzajàcy kontrol´ materia∏u siewnego lub kontrol´
dokonywania jego oceny, sà uprawnieni do:

1)64) wst´pu na grunty, na których wytwarza si´ lub
stosuje materia∏ siewny, oraz do pomieszczeƒ,
w których znajduje si´ ten materia∏ lub dokonuje
si´ jego oceny,

2)65) kontroli dokumentów i ˝àdania wyjaÊnieƒ zwià-
zanych z nabywaniem, wytworzeniem, przechowa-
niem, ocenà, przygotowaniem do obrotu i obrotem
materia∏em siewnym,

3) zabezpieczenia niezb´dnych dokumentów i kontro-
lowanego materia∏u siewnego,

4) pobierania nieodp∏atnie próbek materia∏u siewne-
go.

2. Organy Inspekcji Nasiennej mogà:

1)66) zakazaç wprowadzenia do obrotu albo nakazaç
wy∏àczenie z obrotu materia∏u siewnego nieodpo-
wiadajàcego wymaganiom jakoÊciowym oraz wa-
runkom obrotu materia∏em siewnym wymienio-
nym w art. 63, 66 i 67,

2) nakazaç poddanie materia∏u siewnego wymienio-
nego w pkt 1 zabiegom uniemo˝liwiajàcym u˝ycie
go do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub
tylko do rozmna˝ania roÊlin.

3. Decyzje wymienione w ust. 2 pkt 1 podlegajà na-
tychmiastowemu wykonaniu.

Art. 62.67) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:

1) dopuszczalnà wielkoÊç produkcji w ciàgu roku ma-
teria∏u siewnego warunkowo kwalifikowanego dla
poszczególnych roÊlin (grup roÊlin), uwzgl´dniajàc
potrzeb´ szybkiego wdro˝enia do uprawy nowej
odmiany,

2) szczegó∏owe zasady sk∏adania wniosku o ocen´
materia∏u siewnego, majàc na uwadze zapewnie-
nie prawid∏owej oceny tego materia∏u,

3) sposób i tryb przeprowadzania kontroli materia∏u
siewnego, a w szczególnoÊci czas prowadzenia
kontroli, sposób sporzàdzania dokumentacji i spo-
sób post´powania pokontrolnego oraz sposób po-
st´powania przy pobieraniu prób materia∏u siew-
nego, majàc na uwadze zapewnienie prawid∏owo-
Êci przeprowadzania oceny materia∏u siewnego
oraz zapewnienie przestrzegania zasad obrotu tym
materia∏em,

4) szczegó∏owe zasady ustalania stawek wynagro-
dzeƒ kwalifikatorów i próbobiorców oraz stawki
op∏at za ocen´ materia∏u siewnego — w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, z uwzgl´dnieniem:
a) rycza∏towego wynagrodzenia, ∏àcznie z pokry-

ciem kosztów dojazdu do plantacji nasiennych,
b) przeci´tnego wynagrodzenia pracowników In-

spekcji Nasiennej,

5) szczegó∏owe zasady etykietowania materia∏u siew-
nego i wydawania etykiet urz´dowych oraz treÊç
informacji zamieszczanych na etykietach, majàc na
wzgl´dzie informacje zawarte w rejestrze oraz
Êwiadectwach, a tak˝e koniecznoÊç identyfikacji
materia∏u siewnego,

6) rodzaje opakowaƒ materia∏u siewnego, z uwzgl´d-
nieniem opakowaƒ ma∏ych, jako kryterium etykie-
towania kwalifikowanego materia∏u siewnego
przez przedsi´biorców, oraz zasady i sposoby za-
bezpieczania opakowaƒ, majàc na uwadze post´p
techniki w tej dziedzinie i rozwiàzania stosowane
przez mi´dzynarodowe organizacje nasienne,

7) terminy wa˝noÊci Êwiadectw oceny materia∏u siew-
nego w zale˝noÊci od roÊliny, wyników oceny oraz———————

63) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy wymienionej w przypi-
sie 1.

64) Zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. a) tiret pierwsze ustawy
wymienionej w przypisie 1.

65) Zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. a) tiret drugie ustawy wy-
mienionej w przypisie 1.

———————
66) Zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
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rodzaju opakowania, majàc na uwadze koniecz-
noÊç zachowania zdolnoÊci kie∏kowania nasion,

8) które dokumenty dotyczàce oceny materia∏u siew-
nego wystawione za granicà uznaje si´ za równo-
wa˝ne Êwiadectwom, majàc na uwadze zapewnie-
nie w∏aÊciwej jakoÊci materia∏u siewnego.

Rozdzia∏ 6
Obrót materia∏em siewnym

Art. 63. 1.68) Obrót materia∏em siewnym mogà pro-
wadziç przedsi´biorcy posiadajàcy zezwolenie na pro-
wadzenie tego obrotu, wydane przez wojewódzkiego
inspektora55) w∏aÊciwego terytorialnie dla siedziby te-
go przedsi´biorcy.

1a.69) Przepis ust. 1 nie dotyczy:
a) przedsi´biorców prowadzàcych wy∏àcznie sprze-

da˝ detalicznà materia∏u siewnego,
b) materia∏u siewnego roÊlin ozdobnych.

2. Wojewódzki inspektor55) wydaje zezwolenie na
wniosek zainteresowanego przedsi´biorcy52) po
stwierdzeniu, czy spe∏nia on warunki w∏aÊciwego pro-
wadzenia obrotu, a w szczególnoÊci czy zapewnia prze-
strzeganie obowiàzujàcych przepisów oraz czy posiada
pomieszczenia i urzàdzenia zapewniajàce prawid∏owe
przygotowanie, przechowywanie i sprzeda˝ materia∏u
siewnego.

3. Zezwolenia mogà dotyczyç prowadzenia obrotu
materia∏em siewnym bez ograniczeƒ lub mogà go
ograniczyç ze wzgl´du na grupy roÊlin uprawnych, ro-
dzaje materia∏u siewnego, rodzaje opakowaƒ, obszar
i okres czasu.

Art. 64. 1.70) Przedsi´biorcy prowadzàcy obrót ma-
teria∏em siewnym sà obowiàzani:
1)71) sk∏adaç w∏aÊciwemu terytorialnie wojewódzkie-

mu inspektorowi informacje dotyczàce obrotu ma-
teria∏em siewnym, w zakresie i terminie okreÊlo-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-
twa w drodze rozporzàdzenia,

2) udzielaç zainteresowanemu hodowcy odmiany, na
jego ̋ àdanie, informacji i umo˝liwiaç wglàd do do-
kumentów dotyczàcych:
a) obrotu materia∏em siewnym jego odmiany,
b) wartoÊci sprzedanego materia∏u siewnego od-

miany,
3)72) prowadziç dokumentacj´ dotyczàcà:

a) wytwarzania materia∏u siewnego, w przypadku
gdy zosta∏ on przez nich wytworzony lub zakon-
traktowany,

b) procesów technologicznych przerobu, a w szcze-
gólnoÊci czyszczenia, suszenia, sortowania,
otoczkowania i zaprawiania,

c) sposobu post´powania z materia∏em siewnym
nieuznanym za kwalifikowany lub standardowy,

d) tworzenia partii materia∏u siewnego pochodzà-
cych od ró˝nych producentów,

e) tworzenia mieszanek nasiennych.

2.73) Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy przedsi´bior-
ców prowadzàcych wy∏àcznie obrót nabytym materia-
∏em siewnym w opakowaniach.

Art. 65. Wojewódzki inspektor55) mo˝e cofnàç ze-
zwolenie na prowadzenie obrotu materia∏em siewnym
w ca∏oÊci lub w cz´Êci przedsi´biorcy52) naruszajàcemu
zasady i przepisy obowiàzujàce w obrocie albo nieuisz-
czajàcemu obowiàzujàcych op∏at hodowlanych.

Art. 66. 1. Do obrotu dopuszcza si´:

1) kwalifikowany i standardowy materia∏ siewny od-
mian wpisanych do rejestru,

2) kwalifikowany i standardowy materia∏ siewny od-
mian skreÊlonych z rejestru, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres trzech lat po roku, w którym skreÊlono
odmian´,

3) kwalifikowany i standardowy materia∏ siewny w ce-
lu rozmno˝enia i sprzeda˝y na eksport:
a) odmian hodowanych za granicà i niewpisanych

do rejestru,
b) odmian hodowanych w kraju i wpisanych do re-

jestru z przeznaczeniem wy∏àcznie na eksport,

4) handlowy materia∏ siewny tych roÊlin uprawnych,
których odmiany wpisuje si´ do rejestru w przy-
padkach, gdy nie ma w rejestrze odmian tych ro-
Êlin,

5) handlowy materia∏ siewny tych roÊlin uprawnych,
których odmian nie wpisuje si´ do rejestru,

6) kwalifikowanà i handlowà mieszank´ materia∏u
siewnego z∏o˝onà z materia∏u siewnego dopusz-
czonego do obrotu,

7)74) handlowy materia∏ siewny roÊlin ozdobnych,

8)74) warunkowo kwalifikowany materia∏ siewny,

9)74) handlowy materia∏ siewny populacji miejsco-
wych majàcych szczególne znaczenie dla ochrony
ró˝norodnoÊci biologicznej,

10)74) materia∏ siewny roÊlin warzywnych rozmna˝any
wegetatywnie, przeznaczony do sadzenia, uzyska-
ny z nasion kwalifikowanych lub standardowych
odmian wpisanych do rejestru.

2. W razie braku wystarczajàcej iloÊci materia∏u
siewnego, a tak˝e z innych wa˝nych powodów gospo-
darczych, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa6) mo-
˝e dopuÊciç do obrotu:

———————
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 83 pkt 4 ustawy wymie-

nionej w przypisie 25. 
69) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
70) Zmieniony przez art. 83 pkt 5 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 25.
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. a) tiret pierw-

sze ustawy wymienionej w przypisie 1.
72) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. a) tiret drugie ustawy wymie-

nionej w przypisie 1. 

———————
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
74) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
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1) kwalifikowany, standardowy lub handlowy mate-
ria∏ siewny odmian niewpisanych do rejestru,

2) kwalifikowany lub standardowy materia∏ siewny
odmian krajowych wpisanych do rejestru i prze-
znaczony wy∏àcznie na eksport,

3) (skreÊlony),75)

4)76) handlowy materia∏ siewny odmian wpisanych do
rejestru,

4a)77) materia∏ siewny roÊlin warzywnych rozmna˝a-
ny wegetatywnie, przeznaczony do sadzenia, uzy-
skany z nasion kwalifikowanych lub standardo-
wych odmian niewpisanych do rejestru,

5) inne kategorie materia∏u siewnego ni˝ przewidzia-
ne w ustawie, je˝eli wynika to z porozumieƒ mi´-
dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospoli-
ta Polska, okreÊlajàc wymagania zwiàzane z wy-
tworzeniem i uznaniem tego materia∏u.

3. Dopuszczenie do obrotu materia∏u siewnego, na
podstawie przepisu ust. 2, powinno okreÊlaç rodzaj
i iloÊç materia∏u siewnego oraz okres jego wa˝noÊci.

4.78) Producent mo˝e oferowaç do sprzeda˝y i zby-
waç jedynie dopuszczony do obrotu materia∏ szkó∏kar-
ski drzew owocowych i krzewów jagodowych i bylin.

Art. 67. 1. Z zagranicy mo˝na sprowadzaç materia∏
siewny dopuszczony do obrotu, a tak˝e materia∏ siew-
ny przeznaczony do:

1) prac w hodowli roÊlin lub do doÊwiadczeƒ,

2) uprawy w ogródkach przydomowych i dzia∏ko-
wych, sprowadzony bez poÊrednictwa przedsi´-
biorców52) prowadzàcych obrót materia∏em siew-
nym.

2.79) Kontrol´ granicznà materia∏u siewnego
w miejscach kontroli fitosanitarnej przeprowadza In-
spekcja Nasienna lub na zlecenie jej organów — In-
spekcja Ochrony RoÊlin.

3. W zale˝noÊci od wyników kontroli organ dokonu-
jàcy kontroli zezwala na przywóz lub zakazuje przywo-
zu kontrolowanego materia∏u siewnego.

4. Urz´dy celne dokonujà odprawy celnej tylko te-
go materia∏u siewnego, na który zosta∏o wydane ze-
zwolenie na przywóz.

5.80) Przedsi´biorca, który sprowadzi∏ z zagranicy
materia∏ siewny, jest obowiàzany niezw∏ocznie zg∏osiç
do wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego ze wzgl´du

na siedzib´ lub miejsce zamieszkania tego przedsi´-
biorcy iloÊç i rodzaj materia∏u siewnego oraz przedsta-
wiç dokumenty dotyczàce kwalifikacji i jakoÊci tego
materia∏u.

Art. 67a.81) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:

1) zakres i terminy sk∏adania informacji, o której mo-
wa w art. 64 ust. 1 pkt 1,

2) szczegó∏owe zasady prowadzenia dokumentacji,
o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3, majàc na uwa-
dze specyfik´ wytwarzania, przerobu i przygotowa-
nia materia∏u siewnego poszczególnych roÊlin,

3) wykaz populacji miejscowych majàcych szczególne
znaczenie dla ró˝norodnoÊci biologicznej, majàc
na uwadze zapotrzebowanie rynku na te populacje.

Rozdzia∏ 7
Op∏ata hodowlana

Art. 68.82) Op∏ata hodowlana albo op∏ata licencyjna
jest cz´Êcià wp∏ywów finansowych hodowcy uzyski-
wanych ze sprzeda˝y kwalifikowanego i standardowe-
go materia∏u siewnego.

Art. 69. 1.83) Przedsi´biorcy posiadajàcy zezwolenie
na prowadzenie obrotu uiszczajà op∏at´ hodowlanà od
materia∏u siewnego:
1) wyprodukowanego w u˝ytkowanym gospodar-

stwie rolnym lub
2) zakupionego od producentów tego materia∏u, któ-

ry przez przedsi´biorców zosta∏ wprowadzony do
obrotu lub u˝yty do siewu w u˝ytkowanym gospo-
darstwie rolnym.

2. (skreÊlony).84)

3. Op∏at´ hodowlanà ze sprzeda˝y materia∏u siew-
nego odmiany uiszcza si´ na rzecz jej hodowcy.

4. Op∏at´ hodowlanà za materia∏ siewny sprzedany
w ciàgu kwarta∏u uiszcza si´ do koƒca miesiàca po za-
koƒczeniu kwarta∏u.

5. Za zw∏ok´ w uiszczaniu op∏aty hodowlanej nale-
˝à si´ odsetki ustawowe.

6. Nie uiszcza si´ op∏aty hodowlanej, je˝eli:
1) hodowca odmiany chronionej udzieli∏ licencji na

sprzeda˝ jej materia∏u siewnego,
2) hodowca odmiany hodowanej za granicà nie okre-

Êli∏ wysokoÊci tej op∏aty w pisemnej umowie doty-
czàcej sprzeda˝y materia∏u siewnego,

3) materia∏ siewny odmiany sprzedano jej hodowcy.

Art. 70. 1. Hodowca odmiany hodowanej w kraju
mo˝e w umowie zawartej w formie pisemnej z naby-

———————
75) Przez art. 1 pkt 39 lit. b) tiret pierwsze ustawy wymienio-

nej w przypisie 1.
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. b) tiret dru-

gie ustawy wymienionej w przypisie 1.
77) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b) tiret trzecie ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
78) Zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. c) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
79) Zmieniony przez art. 1 pkt 40 lit. a) ustawy wymienionej

w przypisie 1.
80) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. b) ustawy wymienionej

w przypisie 1.

———————
81) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy wymienionej w przypi-

sie 1.
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 lit. a) ustawy

wymienionej w przypisie 1.
84) Przez art. 1 pkt 43 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.
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wajàcym od niego materia∏ siewny tej odmiany ustaliç
wysokoÊç op∏aty hodowlanej albo zrzec si´ tej op∏aty.

2. Je˝eli hodowca odmiany hodowanej w kraju nie
ustali∏ wysokoÊci op∏aty hodowlanej ani nie zrzek∏ si´
tej op∏aty, obowiàzuje uiszczanie na jego rzecz op∏aty
hodowlanej wed∏ug stawki ustalonej przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa6) w drodze rozporzà-
dzenia.

3. Hodowca odmiany hodowanej w kraju mo˝e
zrzec si´ op∏aty hodowlanej lub ustaliç jej stawk´ ni˝-
szà ni˝ ustali∏ minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa6)

jedynie wówczas, gdy nie korzysta z dotacji bud˝eto-
wej na hodowl´ roÊlin.

Rozdzia∏ 8
Prawa twórców odmian

Art. 71. 1. Twórca odmiany wytworzonej w kraju
lub cz´Êciowo za granicà lub odkrytej w kraju, po wpi-
saniu jej do rejestru lub po przyznaniu do niej wy∏àcz-
nego prawa, ma prawo do wynagrodzenia za wszelkie
zarobkowe korzystanie z tej odmiany, chyba ̋ e umowa
pisemna pomi´dzy twórcà a hodowcà stanowi inaczej.

2. Wynagrodzenie twórcy wymienione w ust. 1
ustala hodowca odmiany w s∏usznej proporcji do ko-
rzyÊci uzyskiwanych z zarobkowego korzystania z od-
miany, chyba ˝e umowa mi´dzy hodowcà odmiany
a jej twórcà stanowi inaczej.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 za wytwo-
rzenie odmiany cz´Êciowo za granicà nie przys∏uguje
jej twórcy, je˝eli jest w∏aÊcicielem, pracobiorcà lub zle-
ceniobiorcà zagranicznej jednostki organizacyjnej
wspó∏pracujàcej przy tworzeniu tej odmiany.

4. Do wynagrodzenia twórcy wymienionego
w ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przepisy podatkowe,
jak dla autorów w rozumieniu prawa autorskiego
i praw pokrewnych.

Art. 72. 1. Twórca odmiany wymieniony w art. 71
ust. 1 mo˝e ˝àdaç powi´kszenia wynagrodzenia za wy-
tworzenie lub odkrycie odmiany, je˝eli wynagrodzenie
ustalone przez hodowc´ tej odmiany jest wyraênie za
ma∏e w stosunku do korzyÊci osiàganych przez hodow-
c´ z zarobkowego korzystania z odmiany.

2. Twórca odmiany wymieniony w art. 71 ust. 1 mo-
˝e dochodziç roszczenia o wynagrodzenie za zarobkowe
korzystanie z odmiany przed w∏aÊciwym sàdem okr´go-
wym85) bez obowiàzku uiszczania kosztów sàdowych.

Rozdzia∏ 8a86)

Op∏aty sankcyjne

Art. 72a. 1. Kto wprowadzi∏ do obrotu materia∏
siewny niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 66,

jest obowiàzany do wycofania go z obrotu na w∏asny
koszt oraz do wniesienia na rachunek urz´du skarbo-
wego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na swojà siedzib´ lub
miejsce zamieszkania, op∏aty sankcyjnej stanowiàcej
300% kwoty nale˝nej za sprzedany materia∏ siewny.

2. Stwierdzenie wprowadzenia materia∏u siewnego
do obrotu niezgodnie z warunkami okreÊlonymi
w art. 66, termin wycofania tego materia∏u siewnego
z obrotu, iloÊç sprzedanego materia∏u siewnego oraz
wysokoÊç op∏aty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1,
okreÊla w drodze decyzji w∏aÊciwy ze wzgl´du na sie-
dzib´ lub adres zamieszkania wprowadzajàcego do ob-
rotu materia∏ siewny wojewódzki inspektor Inspekcji
Nasiennej.

Art. 72b. Op∏ata sankcyjna, o której mowa
w art. 72a, stanowi dochód bud˝etu paƒstwa i majà do
niej zastosowanie przepisy dzia∏u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16,
poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475).

Art. 72c. 1. Wojewódzki inspektor przekazuje kopi´
decyzji, o której mowa w art. 72a ust. 2, w∏aÊciwemu
urz´dowi skarbowemu.

2. W razie niewniesienia op∏aty sankcyjnej wynika-
jàcej z decyzji, o której mowa w art. 72a ust. 2, w∏aÊci-
wy urzàd skarbowy zawiadamia o tym wojewódzkiego
inspektora w celu wystawienia przez niego tytu∏u wy-
konawczego stanowiàcego podstaw´ do przymusowe-
go Êciàgni´cia tej kary w trybie przepisów o post´po-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdzia∏ 9

Przepisy karne

Art. 73. 1. Kto:

1) oznacza nazwà odmiany wpisanej do rejestru, spi-
su lub ksi´gi materia∏ siewny lub materia∏ ze zbio-
ru innej lub nieznanej odmiany (art. 8 ust. 2
i art. 37),

1a)87) narusza wy∏àczne prawo hodowcy do odmiany
(art. 25),

2) prowadzi obrót materia∏em siewnym bez zezwole-
nia wymienionego w art. 63,

3)88) wprowadza do obrotu materia∏ siewny nieodpo-
wiadajàcy obowiàzujàcym wymaganiom,

4) utrudnia lub udaremnia dzia∏alnoÊç organów In-
spekcji Nasiennej

— podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo
grzywny.———————

85) Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r. 

86) Rozdzia∏ 8a dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy wymienio-
nej w przypisie 1.

———————
87) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a) tiret pierwsze ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
88) Zmieniony przez art. 1 pkt 45 lit. a) tiret drugie ustawy wy-

mienionej w przypisie 1.
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2. Kto:

1) nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z art. 8 ust. 4
i art. 37,

2) nie stosuje si´ do nakazów obowiàzujàcych w rejo-
nie zamkni´tym (art. 44 ust. 3),

3)89) wytwarza materia∏ szkó∏karski drzew owoco-
wych, krzewów jagodowych i bylin bez zezwolenia
(art. 45 ust. 1),

4) nie udziela informacji okreÊlonych w art. 64,

5) wykorzystuje wiadomoÊci uzyskane w trakcie lu-
stracji hodowli zachowawczej odmiany do innych
celów ni˝ okreÊlone w art. 16 ust. 1 pkt 3,

6)90) nie stosuje etykiet i nie zabezpiecza opakowaƒ
z materia∏em siewnym, zgodnie z art. 59a i 59b, lub
podaje na etykietach informacje niezgodne z reje-
strem bàdê Êwiadectwem (art. 59b ust. 2),

7)90) nie prowadzi dokumentacji okreÊlonej w art. 64
ust. 1 pkt 3,

8)90) nie zg∏asza do wojewódzkiego inspektora mate-
ria∏u siewnego sprowadzonego z zagranicy, zgod-
nie z art. 67 ust. 5

— podlega karze grzywny.

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 i 2 orzeka
si´ w trybie przepisów o post´powaniu w sprawach
o wykroczenia.

Rozdzia∏ 10

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 74. Uprawnienia do prowadzenia obrotu mate-
ria∏em siewnym, przys∏ugujàce lub uzyskane na pod-
stawie dotychczasowych przepisów, tracà moc po
up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

Art. 75. Zachowujà moc zezwolenia na wytwarza-
nie materia∏u szkó∏karskiego drzew owocowych i krze-
wów jagodowych uzyskane na podstawie dotychcza-
sowych przepisów.

Art. 76. 1. Prawa hodowców, autorów odmian
i osób fizycznych, które udzieli∏y pomocy przy wytwa-
rzaniu odmian, istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, pozostajà w mocy do czasu ich wygaÊni´cia. Do
praw tych stosuje si´ przepisy, jakim podlega∏y one
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy.

2. Hodowca odmiany wpisanej do rejestru przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy jest obowiàzany dostarczaç
Centralnemu OÊrodkowi informacje niezb´dne do
ustalania wielkoÊci premii autorskiej.

Art. 77. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych do tego dnia
decyzjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy niniejszej usta-
wy, z zastrze˝eniem przepisu ust. 2.

2. Wy∏àczne prawo, okreÊlone w art. 25 ust. 3 pkt 1,
nie odnosi si´ do odmian pochodnych, które przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy by∏y przedmiotem wniosku
o przyznanie do nich wy∏àcznego prawa.

Art. 78. Op∏aty wymienione w art. 11, 34 i 58 stano-
wià dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 79. Dotychczasowy Centralny OÊrodek Bada-
nia Odmian RoÊlin Uprawnych oraz Inspekcja Nasien-
na stajà si´, w rozumieniu ustawy, odpowiednio Cen-
tralnym OÊrodkiem Badania Odmian RoÊlin Upraw-
nych i Inspekcjà Nasiennà.

Art. 80. Traci moc ustawa z dnia 10 paêdziernika
1987 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166, z 1989 r.
Nr 6, poz. 33 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 89,
poz. 517), z tym ˝e zachowujà moc przepisy wykonaw-
cze wydane na podstawie art. 37 tej ustawy dotyczàce
premii autorskiej i pomocniczej premii autorskiej.

Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.91)

———————
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. b) tiret pierw-

sze ustawy wymienionej w przypisie 1.
90) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. b) tiret drugie ustawy wymie-

nionej w przypisie 1.

———————
91) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 21 grudnia 1995 r.


