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Nielegalne i podrobione ś rodki ochrony 
roś lin  

Informacja dla senatorów w związku ze wspólnym posiedzeniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Komisji Środowiska w dniu 21 lipca 2015 r. 

 

Informacja przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) oraz Polskie 

Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa (POLSOR). 

 

OPIS PROBLEMU: 

Dostępność fałszywych i nielegalnych środków ochrony roślin wprowadza potencjalne 

zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Skala obrotu nielegalnymi 

środkami ochrony roślin jest niepokojąca, a atrakcyjność ofert kierowanych przez 

fałszerzy i nielegalnych importerów do rolników rodzi obawy, że proceder ten będzie się 

wzmagał. Zdaniem przedstawicieli producentów oraz dystrybutorów środków ochrony 

roślin konieczne jest zintensyfikowanie działań i zaangażowanie w nie wszystkich 

podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem i obrotem towarów na 

rynku. Niezbędne w tym celu jest efektywne wykorzystanie istniejących regulacji 

prawnych oraz skoordynowanie działań wszystkich organów zajmujących się kontrolą 

tego rynku.  

Środki ochrony roślin to substancje chemiczne powszechnie stosowane 

w rolnictwie 

Środki ochrony roślin to substancje stosowane w rolnictwie w celu ochrony przed 

chorobami, szkodnikami czy chwastami i utrzymania roślin w kondycji umożliwiającej 

uzyskanie plonu. Substancje czynne, będące głównym składnikiem każdego środka 

ochrony roślin zatwierdzane są w drodze procesu rejestracji wspólnego dla wszystkich 

krajów unijnych. Natomiast zezwolenia na wprowadzanie  środków ochrony roślin 

wydawane są indywidualnie przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

Regulacje dotyczące dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin są bardzo 

szczegółowe i restrykcyjne aby zapewnić, że na rynek trafiają wyłącznie szczegółowo 

przebadane preparaty, których stosowanie nie spowoduje zagrożenia dla ludzi lub środowiska.  
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Badania obejmują m.in. właściwości środka, jego substancji czynnych, produktów rozkładu, 

każdego z zanieczyszczeń. Sprawdzane są, między innymi, toksyczność dla ludzi i zwierząt, 

i zachowanie w środowisku, pozostałości. Powyższe parametry są analizowane w kontekście 

przewidywanych zastosowań każdego z produktów.  

Wynalezienie nowej substancji czynnej, jej przebadanie, a następnie przejście przez proces 

zatwierdzania zajmuje ok. 10 lat. Rejestracja środka ochrony roślin w Polsce zajmuje kolejne 

2 lata. 

Restrykcyjne prawo powinno zapewniać bezpieczeństwo obrotu 

i stosowania środków ochrony roślin.  

W całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, sprzedawane i stosowane mogą być wyłącznie 

środki ochrony roślin, dla których minister właściwy ds. rolnictwa wydał stosowne zezwolenie na 

wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie na handel równoległy. Wprowadzenie do obrotu 

środków ochrony roślin z państw trzecich, niezarejestrowanych w Polsce i wprowadzanie 

środków ochrony roślin z etykietą w języku obcym jest nielegalne.  

Zasady handlu równoległego przyjęte przez Polskę w momencie przystąpienia do Unii 

Europejskiej umożliwiają wprowadzanie do obrotu na terenie kraju środków ochrony 

roślin, które są dostępne w innych państwach członkowskich. Do tego konieczne jest 

spełnienie podstawowych warunków warunkujących legalność handlu równoległego:  

 sprowadzany produkt musi być dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce;  

 produkt musi być identyczny pod względem składu i właściwości fizykochemicznych ze 

środkiem referencyjnym, na podstawie którego dokonana została rejestracja przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

 produkt musi zostać wprowadzony w oryginalnym opakowaniu, chyba że w pozwoleniu 

określono zgodę na konfekcjonowanie (po przepakowaniu produkt musi mieć oryginalny 

numer partii i datę produkcji preparatu).  

Szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu, konfekcjonowania środków ochrony roślin i ich 

kontrolę określają przepisy fitosanitarne, które nie mają zastosowania do produktów 

nielegalnych i sfałszowanych. To powoduje że na rynek trafiają produkty niespełniające 

wymogów jakościowych i bezpieczeństwa. Towar nielegalny ulega rozproszeniu i wykrycie go 

na rynku jest trudne.  
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Rosnąca podaż nielegalnych i sfałszowanych środków ochrony roślin: 

skala problemu w Europie i Polsce.  

Proceder handlu nielegalnymi środkami ochrony roślin obejmuje import nielegalnych 

środków z państw trzecich (spoza UE) oraz wykorzystywanie procedury handlu 

równoległego celem sprowadzenia nielegalnych środków na rynek UE. 1 

Z szacunków EUROPOL wynika, że handel nielegalnymi i podrobionymi środkami ochrony 

roślin stanowi ok. 10% światowego rynku i rośnie z roku na rok. Przekłada się to na 

miliardy Euro rocznie. Procentowy udział nielegalnego handlu w poszczególnych krajach jest 

uzależniony od specyfiki regionu. Zdaniem EUROPOL, w północno-wschodniej Europie 

nielegalne i podrobione środki ochrony roślin mogą stanowić nawet ponad 25% rynku .  

Raport2 opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej wskazuje, że: 

• Najwyższy poziom nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin jest 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na terenie których biegnie granica 

zewnętrzna Unii Europejskiej; 

• Duże zachodnie państwa UE mają wyższy niż średni poziom nielegalnych środków 

ochrony roślin; 

• Północne państwa UE (Dania, Szwecja i Finlandia) uważane są za kraje 

o najniższym poziomie nielegalnych środków ochrony roślin. 

Z szacunkowych danych PSOR oraz POLSOR wynika, że nielegalne i podrobione środki 

ochrony roślin mogą stanowić ponad 15% rynku w Polsce, co oznacza kwotę 250-375 

mln PLN. Przy czym w niektórych regionach kraju (np. sadowniczych) udział takich produktów 

w produkcji rolnej może być nawet kilkakrotnie większy. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w swojej „Informacji o realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w 2011 roku”  podkreśla, że „największym zagrożeniem, jakie występuje 

w obrocie środkami ochrony roślin, jest narastający problem wprowadzania na rynek 

podrobionych środków ochrony roślin. 

Potencjalne zyski z obrotu nielegalnymi środkami są wysokie co powoduje, że w tego 

typu działalność angażują się zorganizowane grupy przestępcze. Oprócz wprowadzania 

ryzyka dla środowiska naturalnego i zdrowia konsumentów, działalność ta przyczynia się 

do zwiększania szarej strefy i powoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa 

z tytułu podatków. 

                                                
1
 Definicja za Ad-hoc study on the trade of illegal and counterfeit pesticides in the EU, Komisja 

Europejska, DG Sanco,Bruksela, 02.03.2015, przypis na stronie i, 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/docs/study_on_illegal_ppps_summary_en.pdf.  
 
2
 EUROPOL, styczeń 2012 r. https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-warns-growing-trade-

counterfeit-pesticides-worth-billions-euros-year-1237. 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/docs/study_on_illegal_ppps_summary_en.pdf
https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-warns-growing-trade-counterfeit-pesticides-worth-billions-euros-year-1237
https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-warns-growing-trade-counterfeit-pesticides-worth-billions-euros-year-1237
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Wprowadzanie do obrotu i handel nielegalnymi środkami ochrony roślin, obok 

naruszenia przepisów fitosanitarnych, to także naruszenie  

 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej; 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie 

egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003; 

 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny; 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Formy możliwych naruszeń powyższych przepisów: 

 znakowanie podrobionych towarów znakiem towarowym zarejestrowanym przez 

producenta (właściciela prawa do znaku towarowego);  

 fałszowanie znaków identyfikacyjnych, daty produkcji lub przydatności; 

 wprowadzanie potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub 

mienia w wielkich rozmiarach poprzez wprowadzenie do obrotu substancji szkodliwych 

dla zdrowia; 

 zanieczyszczanie wody, powietrza lub ziemi substancją w takiej ilości lub w takiej 

postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie 

w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach; 

 oszustwo. 

A. Nielegalny import z państw trzecich 

Nielegalne i sfałszowane produkty wprowadzane są na terytorium Polski najczęściej 

drogą lądową przez wschodnią granicę. Największa liczba przypadków wykrytych przez 

organy celne w ostatnich latach wskazuje na osoby fizyczne, podróżujące samochodem 

osobowym, samochodem ciężarowym lub autokarem i przewożące pojedyncze lub niewielkie 

ilości produktów. Nie oznacza to jednak, że nie dochodzi do masowego importu podrabianych 

środków ochrony roślin z kierunku wschodniego. W minionym roku Służba Celna po informacji 

otrzymanej od OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) dokonała 

zatrzymania ok. 21 ton środków ochrony roślin, które po analizie w certyfikowanym laboratorium 

okazały się nie spełniać wymogów dopuszczenia do obrotu w UE.  

Jedynym skutecznym sposobem zatrzymania napływu nielegalnych i podrobionych 

środków jest efektywna kontrola prowadzona na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. 
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B. Naruszenie przepisów o handlu równoległym 

Handel równoległy m.in. z uwagi na to, że koszt uzyskania pozwolenia na import równoległy 

jest niski jest wykorzystywany przez grupy przestępcze wykorzystują jako przykrywka do 

wprowadzania do obrotu produktów nieoryginalnych. 

Przykłady naruszenia przepisów o handlu równoległym: 

• import środków, które zostały zarejestrowane w kraju członkowskim, ale producent nigdy 

nie wprowadził ich na lokalny rynek. W związku z powyższym nie było możliwości, aby 

towar mógł zostać wprowadzony w ramach handlu równoległego do innego państwa 

członkowskiego, ponieważ oryginalny produkt nigdy nie został wyprodukowany; 

• import większej masy środków, niż wyprodukowano i wprowadzono w kraju 

członkowskim pochodzenia; 

• sprzedaż towarów bez zachowania oryginalnych numerów partii i daty produkcji. 

C. Nielegalny handel w Internecie i poza legalnym kanałem dystrybucji 

Nielegalnie produkty sprzedawane są poza legalnym kanałem dystrybucji (bazary, targowiska, 

dowóz bezpośrednio do rolnika). Znacznym problemem jest sprzedaż środków nielegalnych 

w Internecie (np. pochodzących z Ukrainy, niezarejestrowanych w Polsce, zaopatrzonych 

w etykietę w języku obcym).  

Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR obserwuje również przypadki, gdzie 

produkty nielegalne i sfałszowane zostały wprowadzane do legalnego obrotu. Często 

ofiarą takich praktyk padają również sami dystrybutorzy, którzy nabywając produkt w legalnym 

kanale dystrybucji mają pełną podstawę wierzyć, że zakupione przez nich produkty spełniają 

wszystkie wymogi prawa. W ten sposób dystrybutorzy nieświadomie włączają się w nielegalny 

obrót. 
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Efektywność zwalczania procederu – najistotniejsze problemy związane 

z wykładnią przepisów. 

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Polskiego Stowarzyszenia 

Obsługi Rolnictwa pragną zwrócić uwagę na kilka istotnych problemów z zakresu interpretacji 

przepisów prawa. 

A. Wykładnia definicji „wprowadzenia do obrotu” 

W Polsce stosowana jest zawężająca wykładnia definicji „wprowadzenia do obrotu” określonej 

w rozporządzeniu WE 1107/2009, warunkującej podjęcie działań przez PIORiN w przypadku 

wykrycia środków ochrony roślin nielegalnych i podrobionych na granicy.  

Obecnie stosowana interpretacja zawęża aktywność PIORiN do przypadków faktycznego 

obrotu środków, przede wszystkim znajdujących się w sklepach, na bazarach. Umożliwienie 

wprowadzenia towaru przez granicę Unii Europejskiej powoduje, że środki nielegalne ulegają 

rozproszeniu, a ich wykrycie staje się trudne o ile w ogóle możliwe. Jedyną skuteczną metodą 

walki z tym procederem jest egzekwowanie przepisów zanim towar zostanie zwolniony do 

swobodnego obrotu w UE. 

Wniosek: stosowanie szerokiej interpretacji pojęcia „wprowadzenie do obrotu” 

w rozporządzeniu WE 1107/2009, umożliwiającej wykorzystanie kompetencji PIORiN 

w stosunku do środków ochrony roślin zatrzymanych na granicy, ale nie zwolnionych 

jeszcze do „swobodnego obrotu” na terenie UE. 

B. Wykładania pojęcia „niehandlowego charakteru towarów” 

Rozporządzenie UE 608/2013 stosuje się w przypadkach zatrzymania nielegalnych środków 

ochrony roślin w przemycie, w przypadku towarów o przeznaczeniu handlowym. Te 

o charakterze niehandlowym nie podlegają egzekucji w ramach tego aktu prawnego.  

W przypadku środków ochrony roślin nie może być mowy o niehandlowym przeznaczeniu, gdyż 

te produkty mogą być stosowane wyłącznie przez osoby, które ukończyły stosowne szkolenia 

i posiadają certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje. Dawki środków ochrony roślin zaczynają 

się od kilku gramów, np. 33 g produktu zwalczają niepożądaną roślinność na powierzchni 

1 hektara. W związku z tym, nawet przewóz pięciu czy dziesięciu opakowań środków może nie 

stanowić ilości niehandlowej, lecz handlową i być de facto działalnością nielegalną. 

Wniosek: zmiana interpretacji pojęcia „niehandlowego charakteru towaru” biorąc pod 

uwagę ilość produktu danego rodzaju, w kontekście jego przeznaczenia, a nie ogólną 

ilość zatrzymanego towaru. 
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C. Rozporządzenie Ministra Finansów dot. zniszczenia towaru 

Towary podrobione, zatrzymane na granicy, co do których właściciel nielegalnie użytego znaku 

towarowego wyraził zainteresowanie zniszczeniem na własny koszt powinny podlegać 

procedurze uproszczonej, wynikającej z art. 23 i 26 rozporządzenia UE 608/2013.  

Obecnie władze celne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu 

się towaru na rzecz Skarbu Państwa, do zastosowania procedury uproszczonej wymagają 

zgody posiadacza lub właściciela podrobionego towaru na zniszczenie. Jest to niezgodnie z 

rozporządzeniem UE 608/2013.  

Wniosek: zmiana rozporządzenia Ministra Finansów, która będzie stanowiła 

dostosowanie do rozporządzenia UE 608/2013. 

D. Interpretacja definicji „dokonywania obrotu” 

Definicja „dokonywania obrotu” określona w ustawie Prawo własności przemysłowej 

uniemożliwia zastosowanie przepisów do importu towarów. Dokonywanie obrotu to nie jedynie 

przekazanie rzeczy przez sprawcę osobie trzeciej, ale każda czynność związana z obrotem, 

m. in. zamówienie, nabycie, czy transport towarów oznaczonych podrobionymi znakami 

towarowymi. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2010 r., sygn. akt: V KK 342/09 

(niepublikowany) mówi, że „zwrot – „dokonuje obrotu towarami” w sposób jednoznaczny 

wskazuje na penalizację każdego etapu obrotu towarem, o jakim mowa w tym przepisie.”  

Wniosek: zmiana interpretacji i uwzględnienie importu jako jednej z faz „dokonywania 

obrotu”.  

 

 

Załączniki: 

1. Przykład użycia środka ochrony roślin z nieznanego źródła (Biała Rawska) 
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POSTULATY Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR) oraz 

Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa (POLSOR) 

Producenci i dystrybutorzy środków ochrony roślin reprezentowani przez Polskie 

Stowarzyszenie Ochrony Roślin oraz Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa, biorąc pod 

uwagę skalę problemu przemytu nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin, postulują 

rozważenie poniższych propozycji i podjęcie stosownych działań: 

 

1. Zacieśnienie współpracy i interakcji organów celnych, ścigania i służb 

fitosanitarnych na granicach lądowych, morskich i powietrznych na szczeblu 

unijnym oraz krajowym. 

a. Komisja Europejska w raportcie DG Sanco z 2 marca 2015 r. rekomenduje: 

- zharmonizowanie przepisów poprzez ustanowienie wspólnych zasad 

kontroli środków ochrony roślin. Kontrole takie powinny być prowadzone 

w państwach członkowskich oraz na granicach UE. 

- ujednolicenie kluczowych definicji w przepisach prawa dot. środków 

ochrony roślin, których interpretacja jest obecnie różna w różnych 

państwach członkowskich. 

- stworzenie wspólnej dla UE bazy danych środków ochrony roślin, dla 

których wydano zezwolenie na obrót. 

- przeprowadzenie analizy przepisów prawa UE dotyczących handlu 

równoległego w kontekście planowanej reformy przepisów prawa dot. 

wydawania zezwoleń na obrót środkami ochrony roślin. 

- dążenie do zwiększenia świadomości rolników, sprzedawców 

i dystrybutorów poprzez przekazywanie wiedzy nt. nielegalnego obrotu 

środkami ochrony roślin podczas odpowiednich szkoleń. 

- stworzenie i/lub wzmocnienie współpracy międzynarodowej z państwami 

trzecimi, z których pochodzą nielegalne środki ochrony roślin. 
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2. Na szczeblu krajowym rekomenduje się utworzenie międzyinstytucjonalnej grupy 

zadaniowej, z instytucją wiodącą – Państwową Inspekcją Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa. 

a. Proponowani członkowie grupy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów – Służba Celna, Państwowa 

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policja, Lasy Państwowe oraz 

przedstawiciele producentów (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) oraz 

dystrybutorów (Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa).  

b. Proponowane cele ww. grupy : 

- prowadzenie analiz dotyczących metod nielegalnego importu oraz 

identyfikacja obszarów wprowadzania na rynek nielegalnych produktów; 

- sformułowanie strategicznego planu działania służącego zapobieżeniu 

ww. praktykom; 

- ustalenie sposobu prowadzenia działań przez poszczególne instytucje – 

członków grupy; 

- skoordynowanie podejmowanych akcji – tak aby przykładowo 

jednocześnie prowadzić kontrole na granicach, na bazarach 

i w punktach sprzedaży, w Internecie oraz bezpośrednio 

u użytkowników; 

- ustalenie zasad szybkiej wymiany informacji pomiędzy organami; 

- utworzenie tzw. ścieżki alarmowej w przypadku poważnego kryzysu – 

np. prób przemytu dużych ilości środków przez wiele osób jednocześnie 

etc.; 

- stworzenie ram do efektywnego wykorzystana istniejących przepisów 

prawa oraz współtworzenie dobrych praktyk. 

 

c. Ponadto, grupa lub poszczególne instytucje publiczne – członkowie grupy – 

powinni móc proaktywnie: 

- prowadzić działania edukacyjne, np. w ramach warsztatów 

szkoleniowych, których celem byłoby zwrócenie uwagi zarówno 

podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji, jak i innych 

organów regulacyjnych i kontrolnych na zagadnienia dotyczące 

zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi i zwierząt, jakie może 

mieć stosowanie niezarejestrowanych środków ochrony roślin; 
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- prowadzić własne szkolenia skierowane do rolników a także 

wydawać rekomendacje np. okręgowym izbom rolniczym czy 

prywatnym firmom szkoleniowym, które prowadzą szkolenia z zakresu 

stosowania środków ochrony roślin. W trakcie szkoleń uczestnicy 

powinni być informowani na temat ryzyka związanego ze stosowaniem 

nielegalnych środków (również w aspekcie karnym) oraz przekazywać, 

w jaki sposób nielegalny produkt rozpoznać i co należy w takim 

przypadku uczynić; 

- wydawać rekomendacje do organizowania warsztatów szkoleniowych 

urzędników – pracowników odpowiednich organów ścigania 

z właścicielami praw/producentami nt. czytania etykiet, opakowań, etc. 

 

d. W ramach prac ww. grup zadaniowej, warto rozważyć podjęcie współpracy 

obejmującej analizę i ocenę wpływu stosowania nielegalnych środków 

ochrony roślin na wyprodukowane płody rolne, zdrowie ludzi i zwierząt.  

- W tym celu można utworzyć podgrupę roboczą złożoną 

z przedstawicieli instytucji takich jak Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 

Środowiska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat 

Sanitarny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz laboratoria 

producentów. 

e. Proponowane zadania podgrupy:  

- wymiana badań na temat wpływu nielegalnych środków na zdrowie 

ludzi i zwierząt oraz na środowisko naturalne; 

- komunikowanie wyników prac i analiz do społeczeństwa, a zwłaszcza 

do producentów żywności. 

 

3. Rekomendujemy zbadanie następujących kwestii zawartych w prawie polskim: 

a. wydanie przez Ministra Finansów definicji pojęcia „niehandlowego 

charakteru towarów” w przypadku środków ochrony roślin; 

b. zmianę w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu 

towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa (z późn. zmianami), tak 

aby organy celne mogły zatwierdzać zniszczenie towarów z urzędu, 

w przypadkach, o których mowa w art. 23 i 26 rozporządzenia UE 608/2013. 

Oznaczałoby to usunięcie wymogu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 

zniszczenie towarów, pisemnej informacji, że towary objęte procedurą naruszają 
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prawo własności intelektualnej, oraz pisemnej zgody zgłaszającego posiadacza 

lub właściciela towarów na ich oddanie. 

c. zmianę interpretacji definicji „wprowadzenia do obrotu” w rozporządzeniu 

WE 1107/2009; 

d. Zmianę interpretacji pojęcia „dokonywanie obrotu” w ustawie Prawo 

własności przemysłowej; 

e. Rozważenie istotnego podniesienia opłat za wydanie pozwolenia na handel 

równoległy oraz umożliwienie wycofania pozwolenia na handel równoległy 

w przypadku pojawiającego się naruszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PSOR 

Anna Tuleja 

 

 

 

 

 

 


