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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin 

(druk nr 512) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu zapewnienie możliwości stosowania nowych rozwiązań w relacjach 

pomiędzy hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych oraz 

organizacjami posiadaczy gruntów rolnych w zakresie pobierania opłat od rozmnożeń 

własnych. 

Ustawa daje wyraźną podstawę do niepobierania przez hodowcę opłaty z tytułu 

wykorzystania we własnym gospodarstwie do siewu materiału ze zbioru odmiany chronionej 

oraz pobierania takiej opłaty jednorazowo, przy zakupie materiału siewnego, pod warunkiem 

opublikowania odpowiedniej informacji na stronie internetowej hodowcy lub organizacji 

hodowców. 

Ponadto ustawa uchyla przepisy, które wyraźnie nakazują rolnikom albo organizacjom 

zrzeszającym rolników przekazywanie pisemnych informacji hodowcom albo organizacjom 

hodowców. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1323). Projekt był przedmiotem prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadziła poprawkę polegającą na 

dodaniu soi do katalogu roślin, których materiał siewny może zostać wykorzystany przez 
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rolnika, który uzyskał ten materiał z własnego zbioru oraz szereg poprawek techniczno-

legislacyjnych.  

W trakcie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy. Ponieważ w 

trakcie drugiego czytania nie zgłoszono uwag, a wniosek o odrzucenie ustawy nie zyskał 

aprobaty Sejmu, ustawa został uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję.  

 

III. Uwaga 

Ustawa do art. 23 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin dodaje m.in. ust. 3a i 4a, 

które zostały sformułowane niekonsekwentnie terminologicznie. W ust. 3a ustawa w takim 

samym znaczeniu posługuje się zwrotem „hodowca, który podejmie decyzję”,  a w ust. 4a – 

„hodowca postanowi”. Ponadto obydwa zwroty są charakterystyczne dla dokonywanych 

przez organ rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i dlatego należy unikać ich 

stosowania w innych znaczeniach. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1: 

a) w lit. d, w ust. 3a wyrazy „podejmie decyzję o niepobieraniu od posiadacza gruntów 

rolnych” zastępuje się wyrazami „nie pobiera”, 

b) w lit. e, w ust. 4a wyrazy „W przypadku gdy hodowca postanowi, że opłata, o której mowa 

w ust. 1, jest pobierana” zastępuje się wyrazami „Hodowca, który pobiera opłatę, o której 

mowa w ust. 1,”. 
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